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Dzień Dziecka

Dziecko i słońce
      Słoneczko śpiewa na cały głos;
      Choćbyś miał bracie, kłopotów sto, 
      Słoneczko z góry uśmiecha się,
      Słoneczko woła przez całe dnie:
                              Uśmiechnij się,
                              Wyprostuj się,
                              Słoneczko śpiewa i woła cię.
      Słoneczko, słonko,
      Nasz złoty brat,
      Wędruje ciągle przez cały świat.
      Słoneczko woła do nas zza gór,
      A ze słoneczkiem woła nasz chór:
                               Uśmiechnij się,
                               Wyprostuj się,
                               Słoneczko śpiewa i woła cię.
                                                                          Ernest Bryl

W Polsce Międzynarodowy Dzień Dziecka
obchodzony jest od 1950 w dniu 1
czerwca. Jego inicjatorem jest organizacja
International Union for Protection of
Childhood, której celem było zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom z całego świata.
Od 1994 tego dnia w Warszawie obraduje
Sejm Dzieci i Młodzieży. Z okazji Dnia
Dziecka w szkołach obchodzony jest dzień
sportu poprzez organizowanie rozgrywek
międzyklasowych. 
Ciekawostka: W Japonii święto dzieci
obchodzone jest 5 maja, nazywa się
Komodo-no Hi, dawniej był to Dzień
Chłopca. W tym dniu Japończycy
wywieszają przed domami papierowe
karpie, a 3 marca jest  Święto Lalek 
i Dzień Dziewczynek - Hinamatsuri.     

W piątek 1 czerwca odbędzie się szkolny
Dzień Dziecka. Na trasie marszu będą

znajdowały się cztery stacje. Zostaniecie
podzieleni na trzy zespoły: 1. grupa będzie

rozwiązywać zadanie teoretyczne,
uczniowie grup 2. i 3. będą uczestniczyć w

konkurencjach sportowych.
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Łabędzica z dzieckiem.
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Dziecięcy Telefon Zaufania
800 12 12 12

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

Biuro Rzecznika Praw Dziecka jest czynne od
poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-16:15

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:
800 12 12 12

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-20:00,
fax: (22) 583 66 96 (całodobowo)

Adres poczty elektronicznej:
rpd@brpd.gov.pl

      Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw
Dziecka to bezpłatna, działająca całodobowo
telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. 

Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania jest jego
dwoisty charakter: jest to telefon zaufania; pełni on
również rolę telefonu interwencyjnego.Psycholodzy,
pedagodzy, prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia
wszystkim dzwoniącym dzieciom. 
Pod numer interwencyjny osoby dorosłe mogą
zgłaszać problemy dzieci lub rażące zaniedbania
względem nich. Telefon jest czynny od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Każdy, kto
zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy
może przedstawić swój problem i zostawić numer
kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni
następnego dnia. 
Do dziecięcego telefonu zaufania najczęściej
zgłaszane są sprawy dotyczące przemocy,
problemów emocjonalnych, w relacjach rówieśniczych,
szkolnych i rodzinnych oraz wynikających z okresu
dorastania. 

Dziecięcy Telefon Zaufania to najczęstsza forma
zgłaszania spraw i próśb o interwencję RPD. Tylko z
nazwy jest to linia dla dzieci, ponieważ z tej formy
kontaktu korzystają bardzo często dorośli. Dzieciom
dzwoniącym pod numer 800 12 12 12 niezbędnego
wsparcia udzielają psycholodzy, pedagodzy i
prawnicy. Tu dorośli mogą zgłaszać problemy dzieci
lub rażące zaniedbania względem nich.

.

.

Rzecznik Praw Dziecka Marek
Michalak jest też Kanclerzem
Międzynarodowej Kapituły Orderu
Uśmiechu.

W roku 2018 Światowy Dzień
Orderu Uśmiechu przypada na 21

września(piątek)
Do święta pozostały niecałe cztery

miesiące.

            Order Uśmiechu 
to jedna z najcenniejszych nagród,
      przyznawana jest bowiem 
 dorosłym przez dzieci. Na pomysł 
 nadawania Orderu wpadła w 1968
roku redakcja „Kuriera Polskiego”.
 
      Twórca Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak
odebrał Order Uśmiechu, którym
uhonorowano go jeszcze w 1993
roku.(http://www.tvn24.pl)
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wiadomosci.wp.pl/marek-
michalak-order-usmiechu

. .

mailto:rpd@brpd.gov.pl
https://www.kalbi.pl/21-wrzesnia
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jerzy-owsiak-kawalerem-orderu-usmiechu-odebral-nagrode-po-25-latach,838220.html
http://www.tvn24.pl/
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Dzień Dziecka w Osieku

Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią
zaprasza na imprezę edukacyjną „Dzień
Dziecka”. Wydarzenie odbędzie się 30 maja br., 
w godzinach 9:00-13:00.
W programie:
– prace gospodyni: pranie na tarze, prasowanie
żelazkiem na „duszę”
– prace gospodarza: cięcie sieczki, mielenie ziarna na
żarnach
– w dawnej szkole: pisanie atramentem
– praca pszczelarza
– gry i zabawy dla dzieci (prowadzone przy scenie)
– wyrób krajek na deseczkach tkackich
– praca garncarza
– wyrób masła i wypiek wafli
– pokaz pracy wozu strażackiego
– produkcja kawy zbożowej z jęczmienia
– praca kowala
– przejażdżki bryczką (dodatkowa opłata 3 zł)
Cena biletu: 10 zł 

Wyścig z dynią
Do zabawy potrzebna jest mała dynia lub arbuz i miotła. Dzieci stają na linii mety – po usłyszeniu sygnału „start”,
każde turla dynię  za pomocą miotły do mety. Kto pierwszy dotrze tam z dynią, ten wygrywa. 
Zabawa „Kto ma więcej piegów?”
Do zorganizowania tej zabawy będzie potrzebny stoper, dziurkacz, kolorowy papier oraz miski z wodą.Za
pomocą dziurkacza uzyskujemy kolorowe, papierowe kółeczka. Zabawa przeznaczona dla 4 lub więcej osób (parzysta liczba).

Graczy dzielimy w pary. Jeden zawodnik pełni rolę „piegusa”, drugi odpowiada za naklejanie piegów. Tuż przed rozpoczęciem zabawy, każda drużyna otrzymuje

miseczkę z wodą i wsypanymi do niej papierowymi kółeczkami. Sędzia ustawia stoper na pół minuty, a na sygnał „start”, jedna z osób zaczyna naklejać piegi na

twarzy kolegi/koleżanki. Wygrywa drużyna z największym piegusem.

Poniżej przedstawiamy propozycje Empiku na ciekawe prezenty z okazji Dnia Dziecka:

Gry i zabawy ruchowe
 
„Bieg po buty”
Potrzebny będzie kosza na bieliznę lub papierowe
pudło. W zabawie biorą udział dwie drużyny (co
najmniej po dwóch graczy w każdej).
Pierwszy gracz z drużyny biegnie do pudełka,
zdejmuje buty i wkłada je do niego. Następnie biegnie z
powrotem. Dotyka ręką kolegi i ten rusza… Kiedy już
cały zespół jest bez butów, gracze po kolei biegną do
pudełka, zakładają buty i wracają biegiem. Pierwszy
zespół z butami na nogach – wygrywa. Miejsce
zabawy musi być na tyle bezpieczne, by można było
biegać na bosaka.
 „Mokra siatkówka”
Do zabawy potrzebna będzie duża gąbka oraz
dmuchany basen dla dzieci. Zawodnicy (dwóch lub
więcej graczy) stoją wokół basenu. Gąbka jest
odbijana dłońmi ponad basenem. Jeśli spadnie na
ziemię, gracz po drugiej stronie dostaje punkt. Jeśli
ląduje w basenie – gracz, który ostatni jej dotknął traci
punkt i musi wejść do niego, by ją wyciągnąć. Kto
pierwszy zdobędzie 10 punktów – wygrywa.

      Lista pomysłów, jak uatrakcyjnić święto dzieci? 

Dorośli, też jesteście dziećmi - zabawcie się wspólnie;-)

Top Top TopEmpik Empik Empik

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/
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Zadanie konkursowe: pokolorujcie odpowiednio pola wskazane w tabeli poniżej; pamiętajcie o dokładności i
estetyce wykonywanej pracy. Nagrody czekają;-)
Gotowe prace proszę wrzucać do skrzynki Pieguska. Miłej zabawy.
                                                                                                     nowoczesnenauczanie.edu.pl/generator.html


	Dzień Dziecka
	Dziecko i słońce

	Dziecięcy Telefon Zaufania
	800 12 12 12
	Dzień Dziecka w Osieku
	Gry i zabawy ruchowe
	Wyścig z dynią
	Zadanie konkursowe: pokolorujcie odpowiednio pola wskazane w tabeli poniżej; pamiętajcie o dokładności i estetyce wykonywanej pracy. Nagrody czekają;-)




