Witajcie Kochani!
Czerwiec każdemu kojarzy się z początkiem lata,
końcem roku szkolnego oraz z Dniem Dziecka.
I właśnie z okazji Waszego święta przygotowałyśmy
kilka ciekawostek i propozycji miłego spędzenia
wolnego czasu.

Dzień Dziecka

to święto obchodzone niemal na całym
świecie. Jednak nie we wszystkich krajach w tym samym dniu i w ten
sam sposób. Różnice wynikają przede wszystkim z tradycji narodowych
i religijnych danego obszaru kulturowego.
W Polsce i w krajach byłego bloku socjalistycznego, święto dzieci
obchodzone jest 1 czerwca.
Dzień Dziecka został wprowadzony w 1952 roku, a jego inicjatorem
była organizacja „The International Union for Protection of Childhood”
działająca na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na całym
świecie.
Przed rokiem 1952, Dzień Dziecka istniał już w kalendarzach niektórych
krajów, między innymi w Chinach od 1926 roku.

W 1953 roku do obchodów
tego święta przyłączyła się
Organizacja Narodów
Zjednoczonych
i wielu krajach święto
dzieci przypada na dzień
20 listopada
(obchodzone jest jako
Dzień Praw Dziecka),
w dniu upamiętniającym
uchwalenie Deklaracji Praw
Dziecka w 1959 roku.

„O PRAWACH DZIECKA" - Marcin Brykczyński
Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym
Że dziecko to także człowiek
Tyle że jest 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
próbujcie 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.
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 w wiersze poukładały Prawa dla dzieci na całym świecie
Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie.

Kochani!
Zapraszamy Was do wysłuchania i śpiewania piosenek.
Oto nasze propozycje:
 „DZIEŃ DZIECKA ❤ ZACZAROWANY ŚWIAT DZIECIĘCYCH LAT”
https://www.youtube.com/watch?v=WZHMiS5649w&feature=youtu.be

 PIOSENKA MAJKI JEŻOWSKIEJ „WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ”
https://www.youtube.com/watch?v=riF6tTfE4Lg&feature=youtu.be

 „WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA !!!”
https://www.youtube.com/watch?v=K2tvXR1BypU&feature=youtu.be

A może chcecie potańczyć z „pandą”?
Zabawa wyśmienita.
https://www.youtube.com/watch?v=u3S8T3jZA6A

Drogie Dzieci ,zachęcamy Was do
wykonania zabawki zręcznościowej
„Łapanka”.
Potrzebna będzie plastikowa butelka
np. po wodzie, nożyczki , klej,
kolorowy papier lub folia piankowa,
sznurek i opakowanie po zabawce
z jajka niespodzianki.
Poproście osobę dorosłą o odcięcie
góry z butelki i zrobienie otworu
w nakrętce. Resztę zróbcie sami.
MIŁEJ ZABAWY!

Taki dzień jest tylko raz w roku: roześmiany, pachnący latem.
Niech się mnoży wiele, wiele razy i uśmiecha jak słońce pyzate!
„DZIECI” Danuta Gellnerowa
Wszystkie dzieci
na całym świecie
są takie same –
lubią skakać na jednej nodze
i lubią zanudzać mamę.
Wszystkie dzieci
na całym świecie
śpiewają wesołe piosenki
i byle kamyk,
i byle szkiełko
biorą jak skarb
do ręki.
Podobno dzieci
na całym świecie
bywają niegrzeczne czasem,
lecz to nie u nas,
nie w naszym mieście –
to gdzieś za górą, za lasem.

Z okazji Dnia Dziecka w serdecznym uścisku
łączymy się z wszystkimi dziećmi, tymi małymi
i tymi większymi, życząc uśmiechu od ucha do
ucha!
Pozdrawiamy Was gorąco!
Pani Basia, Bożenka i Zosia

