
Dzień Dziecka to dzień, na który z niecierpliwością czekają nie tylko 
polskie dzieci. To święto dzieci na całym świecie. Nie ma tu znaczenia 

pochodzenie, kraj zamieszkania, kolor skóry, język jakim się posługują czy 
dom, w jakim zamieszkują. Wszystkie dzieci są równe, wszystkie chcą być 

szczęśliwe i kochane!

Historia Dnia Dziecka



Międzynarodowy 
Dzień Dziecka

Dzień ustanowiony w 1954 
roku przez Zgromadzenie 

Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych 

(ONZ) dla upowszechniania 
ideałów i celów 

dotyczących praw 
dziecka zawartych 
w Karcie Narodów 

Zjednoczonych (1945)
i obchodzony od 1955 roku 
w różne dni roku w różnych 
krajach członkowskich ONZ.



Dzień Dziecka w Polsce

W Polsce i innych byłych państwach socjalistycznych Międzynarodowy
Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 roku w dniu 1 czerwca. Po raz
pierwszy zorganizowano go w związku z akcją zbierania podpisów
pod Apelem sztokholmskim (wzywał narody do przeprowadzenia
plebiscytu w sprawie zakazu produkcji broni atomowej). Od 1952 roku
stało się świętem stałym. Jego inicjatorem jest organizacja zwana
International Union for Protection of Childhood, której celem było
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata . Od 1994 roku
tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. Z okazji Dnia
Dziecka w szkołach często obchodzony jest dzień sportu, np. poprzez
organizowanie rozgrywek międzyklasowych.



Dzień Dziecka na świecie

Zakres Data Nazwa Opis

Organizacja 
Narodów 

Zjednoczonych
20 listopada

Powszechny 
Dzień Dziecka

Obchodzony w rocznicę uchwalenia 
Deklaracji praw dziecka z roku 1959 
oraz Konwencji o prawach dziecka z roku 
1989. Ustanowiony rezolucją Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ 838 (IX) z roku 1954.

Francja 6 stycznia Święto Rodziny

Turcja
23 kwietnia

Narodowy dzień 
suwerenności
i dzień dzieci

Obchodzony wraz ze Świętem 
Niepodległości upamiętnia otwarcie 
tureckiego zebrania w 1920 roku w czasie 
walki Turcji o niepodległość. Znaczenie Dnia 
Dzieci pochodzi z 1929 roku na zlecenie 
„Instytucji ochrony dziecka”.



Dzień Dziecka na świecie

Zakres Data Nazwa Opis

Japonia
5 maja Kodomo-no Hi

Dawniej Dzień Chłopca (jap. Tango-no 
Sekku). Od roku 1948 święto narodowe -
Dzień Dziecka (jap. Kodomo-no Hi). 
W dniu tym Japończycy wywieszają przed 
domami papierowe (lub wykonane z innego 
materiału) karpie zwane koi-nobori albo 
satsuki-nobori.

3 marca Hinamatsuri Dzień Lalek. Święto Dziewcząt.

Paragwaj 16 sierpnia
Obchodzony w rocznicę bitwy o Acosta Nu 
w roku 1869 (wojna paragwajska), 
podczas której zginęło wiele dzieci.

Honduras 10 września Día del niño
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