
  

Dzień  Dziecka - 
tradycje na Świecie



  

Dzień Dziecka – kiedy świętujemy ?

W Polsce i w innych krajach słowiańskich (np.: Czechy, Słowacja, 
Ukraina) święto to obchodzone jest 1 czerwca od roku 1952. 
Swoje święto w Turcji dzieci obchodzą 23 kwietnia,  to także 

Święto Niepodległości. W niektórych państwach Dzień Dziecka 
obchodzi się 20 listopada, w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw 
Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka, co stało się w 1959 
roku. We Francji dzieci mają swoje święto 6 stycznia. W Japonii 

nie ma typowego dnia dziecka, chłopcy i dziewczynki mają 
natomiast swoje własne, osobne święta. Chłopcy świętują 5 maja, 

a dziewczynki 3 marca.



  

Dzień Dziecka w Polsce

W Polsce i wielu krajach słowiańskich Dzień Dziecka to po prostu 
dzień, w którym rodzice skupiają cała uwagę na najmłodszych i 
starają się sprawić im jak najwięcej przyjemności. Maluchy są 

często witane świątecznym, słodkim śniadaniem i dostają prezenty 
i łakocie. W ciągu dnia często zabieramy dzieci do zoo, parku czy 

na festyn lub, w razie złej pogody, do kina lub sali zabaw. 
Niektórzy organizują nawet przyjęcia, na które zapraszane są inne 

dzieci.



  

Dzień Dziecka we Francji

We Francji celebrowany jest Dzień Rodziny. Święto to wypada 6 
stycznia. Tego dnia Francuzi organizują uroczysty, rodzinny 
obiad, podczas którego podawane są bogate desery: ciasta, 

ciasteczka  i słodycze. Oprócz tego do popularnych zwyczajów 
należy wróżenie  i przewidywanie dalszych losów rodziny.

Podczas posiłku dzieci nakładają na głowy, wykonane wcześniej 
z papieru, korony. Otrzymują również podarki tak, jak kiedyś 

Trzej Królowie złożyli dary narodzonemu Jezusowi.



  

Dzień Dziecka w Japonii
W Japonii istnieją właściwie dwa święta - osobne dla chłopców, a 

osobne dla dziewczynek. Mali panowie maja swój dzień 5 maja - jest 
on znacznie huczniej obchodzony niż dzień dziewczynek, przypadający 

3 marca.
5 maja japońscy chłopcy spędzają czas ze swoimi ojcami. Razem 

wykonują papierowe zabawki. Z równych tkanin szyją także karpie, 
każdy z nich ma symbolizować jednego członka rodziny. Karpie zwane 

są Koinobori albo Satsuki-Nobori. Ojciec to karp czarny, matka 
czerwony - niebieski karp symbolizuje syna. Liczba karpi niebieskich 
wskazuje na liczbę potomków męskich w danej rodzinie. Siła tych ryb 

kojarzona jest z chłopcami.

5 marca japońskie dziewczynki, razem z rodzicami, wykonują lalki z 
różnych materiałów i ubierają je w tradycyjne, japońskie stroje. Ten 

dzień jest jednocześnie Świętem Lalek.



  

Dzień Dziecka we Włoszech

We Włoszech Dzień Dziecka obchodzony jest iście po królewsku. 
Dzieciom na głowy nakłada się bowiem papierowe korony i przez 

cały dzień spełnia ich drobne zachcianki. Ponadto dzieci 
obdarowywane są ciasteczkami z wróżbą. Obdarowywanie dzieci 

wróżbami i drobnymi podarunkami ma tutaj także znaczenie 
religijne, nawiązują bowiem do wręczania podarunków Jezusowi 

przez Trzech króli, podobnie jak we Francji.



  

Dzień  Dziecka w Turcji

Najbardziej barwnym Dniem Dziecka, jest ten obchodzony w 
Turcji.  23 kwietnia Turcy ubierają swoje dzieci w narodowe 

stroje, odbywają się uroczyste tańce i pieśni, a niebo wypełniają 
kolorowe latawce – puszczane oczywiście przez dzieci, no 

może z mała pomocą rodziców. Co ciekawe tego samego dnia, 
Turcy obchodzą Święto Niepodległości, w rocznicę utworzenia 

w 1920 roku niezależnej Republiki Tureckiej. Jej twórca, 
Mustafa Kemal Atatürk, postanowił właśnie ten dzień 

zadedykować dzieciom podkreślając tym samym, że są one 
przyszłością narodu. 



  

Dzień Dziecka w Niemczech

Nasi sąsiedzi - Niemcy, obchodzą Dzień dziecka dwa razy w 
roku. Zwyczaj ten wziął się z czasów zimnej wojny, kiedy to 
istniał podział na Wschodnie i Zachodnie Niemcy. W NRD 

obchodzony był Międzynarodowy Dzień Dziecka 1 czerwca, w 
RFN uniwersalny Dzień Dziecka  – 20 września. Po zburzeniu 

muru berlińskiego oficjalnie świętuje się Międzynarodowy Dzień 
Dziecka 20 września, jednakże wielu Niemców pozostało przy 1 
czerwca. Stąd część dzieci w Niemczech świętuje w czerwcu, a 

część we wrześniu.




