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Dnia czerwca pierwszego dzieckiem można nazwać każdego!

W listopadzie 1949 r., Światowa Federacja Kobiet Demokratycznych
zainicjowała 1 czerwca jako Międzynarodowy Dzień Dziecka, który miał być

świętem ochrony dzieci przed wojną, krzywdą i głodem. Obecnie Dzień
Dziecka znany jest już tylko w Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji 

i krajach bałtyckich.

Czy wy wiecie, czy wy wiecie,
Ile dzieci jest na świecie?
Kto by to policzyć mógł
Tyle serc, i rąk, i nóg?

A choć dzieci jest tak dużo,
Wszystkie wspólnej sprawie służą,

Wszystkie pragną, pragną z całych sił,
Żeby świat szczęśliwy był.

. .
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Masz prawo do:     

.

Jednym z najważniejszych dokumentów, w którym spisane są prawa dziecka, 
jest Konwencja o Prawach Dziecka. Konwencja ta to międzynarodowy dokument,
 który podpisują państwa i zobowiązują się przestrzegać zapisanych w nim praw. 

Polska podpisała Konwencję o Prawach Dziecka 7 czerwca 1991 roku i od tego momentu 
jej przepisy obowiązują także w Polsce.
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Jest taki zwyczaj już od stuleci,
że ludziom dorosłym

życzy się zwykle pociechy z dzieci.
—  Pociechy z córki! Pociechy z syna! —

życzymy tacie przy imieninach.
Mama dostaje piękne laurki:

—  Pociechy z syna! Pociechy z córki!
Dziadkom się życzy pociechy z wnucząt,

nauczycielom — z tych, których uczą.
Jak Polska długa, hasło w kraj leci:

—  Pociechy z dzieci! Pociechy z dzieci!
Trafia to hasło pod wszystkie strzechy.

A dzieciom, to nikt nigdy nie życzy
z dorosłych pociechy... 

My życzymy Wam pociechy z dorosłych, 
dużo uśmiechu i radości.

                 Życzenia – W.  Chotomska
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