
 

1 czerwca - Święto każdego z Was – Dzień Dziecka

Życzymy Wam, realizacji swoich planów,
spełnienia marzeń, radości, uśmiechu

i żadnych trosk!

  

Aby wszystkie fajne dni
w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się
do Was świat cały.
By nigdy nie było
porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny
co rozwiewa smutki. 

 



Międzynarodowy  Dzień  Dziecka ma  swoje  początki  w  Światowej  Konferencji  na  Rzecz
Dobra Dzieci, która odbyła się w Genewie (Szwajcaria) w 1925 r. Nie jest jasne, dlaczego
obchody tego święta wyznaczono na 1 czerwca. W Polsce święto dzieci obchodzone jest 1
czerwca począwszy od 1952 r. Inicjatorem tego święta była organizacja The International
Union for Protection of Childhood, która za cel obrała sobie zapewnienie bezpieczeństwa
dzieciom z całego świata. Obecnie Dzień Dziecka obchodzony jest w ponad 100 państwach
świata.

Z okazji Dnia Dziecka przypominamy Wam jakie macie prawa.

Zapraszam do wysłuchania piosenki: „Piosenka o Prawach Dziecka”
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 

Jakie prawa mają dzieci?

Wiersz „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Stworzyli dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4


Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.



Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wiersze poukładały
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały

Najlepiej, jak umiecie. 

P.S. Pamiętajcie oprócz praw macie też obowiązki!

Znajomość  swoich  praw  jest  kluczowa,  by  z  nich  korzystać  i  w  razie  potrzeby
egzekwować  je  od  odpowiednich  organów  czy  instytucji.  Dzieci  świadome,  że
posiadają prawa, są w stanie uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji.

Gdzie szukać pomocy?
Numery do zapamiętania:

112 NUMER ALARMOWY 
Zadzwoń pod ten numer, jeśli zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka i niezbędna jest 
interwencja policji, straży pożarnej lub pogotowia. 
997 POLICJA 
998 STRAŻ POŻARNA 
999 POGOTOWIE RATUNKOWE 
800 12 12 12 DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA 
                      RZECZNIKA PRAW DZIECKA 
To telefon skierowany do wszystkich dzieci, które potrzebują pomocy. Jeśli zadzwonisz pod
ten numer, będziesz mógł/mogła porozmawiać ze specjalistą, który postara Ci się pomóc.



Możesz  skontaktować  się  także  za  pośrednictwem  strony  internetowej  Rzecznika  Praw
Dziecka www.brpd.gov.pl. 

Podsumujmy!

 Jeszcze raz życzymy wszystkiego co najlepsze i miłego
świętowania! 


