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Biblioteka szkolna w tym tygodniu poleca :    

1) Bajkowy Dzień Dziecka w  zdalnej Bibliotece szkolnej 

Dzień Dziecka - radosne święto wszystkich dzieci, które na stałe wpisało się w kalendarz dni 

świątecznych. W Polsce ten dzień przypada na 1 czerwca i obchodzony jest od roku 1952 jako 

Międzynarodowy Dzień Dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dzień Dziecka – ciekawostki 

1. Początkowo Dzień Dziecka nazywał się Dniem Róży, później nazwę zmieniono na 

Kwiatową Niedzielę. 

2. Od 1952 roku Polsce tak jak w krajach słowiańskich obchodzi się Dzień Dziecka 1 czerwca. 

3. W Polsce od 1 czerwca 1994 roku tego dnia obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. 

4. Turcy obchodzą Dzień Dziecka 23 kwietnia. 

5. W większości krajów Dzień Dziecka obchodzony jest w rocznice uchwalenia Deklaracji 

Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka – 20 listopada. 

6. W Japonii dzieci nie mają typowego Dnia Dziecka, ponieważ rozdzielono go na Dzień 

Chłopca 5 maja i Dziewczynki 3 marca. 5 maja jest tradycja wspólnego wykonywania karpia przez 

ojca i syna, co ma symbolizować jednego członka rodziny. Karp czarny to ojciec, czerwony – matka, 

niebieski – syn. 3 marca jest również obchodzone Święto lalek. Z tej racji dziewczynki wraz z 

rodzicami tworzą wspólnie lalki. 

7. We Francji zamiast Dnia Dziecka jest Dzień Rodziny 6 stycznia. 

8. W Meksyku z okazji Dnia Dziecka przygotowuje się specjalne zajęcia dla dzieci, żeby 

wspólnie świętować ten czas. 

                       Wita Was słoneczny ranek, 

                          tyle dzisiaj niespodzianek, 

                           tyle przygód czeka nas. 

 

Pierwszy czerwca! 

Wstawać czas! 

Dzisiaj święto wszystkich dzieci – 

                                      to szczególny dla nas dzień                             Jasne złote słonko świeci, 

                                                                                                                  spoza chmur uśmiecha się.                                                                                    



2) Najpiękniejsze biblioteki dziecięce na świecie 

Jak wygląda Wasza biblioteka marzeń? Znajduje się w kilkupiętrowym gmachu? A może jest 

niewielka, ale przytulna? Obecnie architekci dokładają wszelkich starań, by zaadaptować 

pomieszczenia biblioteczne do potrzeb najmłodszych czytelników. Niejednokrotnie słuchają także 

ich potrzeb! Dinozaury w bibliotece? Proszę bardzo! Pomieszczenie wzorowane na afrykańskim 

safari? Nic trudnego! Poniżej znajdziecie zestawienie najpiękniejszych bibliotek dla dzieci na 

całym świecie! 

Oddział biblioteki dziecięcej, znajdujący się w piwnicy Biblioteki Narodowej w Singapurze. To 

pierwsza biblioteka dziecięca na świecie, która powstała wyłącznie z materiałów nadających się do 

recyklingu, w tym z 3000 plastikowych butelek, zebranych z sąsiednich szkół publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczna Biblioteka Dziecięca w 

Cerritos (Kalifornia, USA). 

 

 

http://booklips.pl/galeria/najladniejsze-biblioteki-dzieciece-na-swiecie/ 

 

https://livro.pl/blog/najpiekniejsze-biblioteki-swiata-top-10 

 

https://culture.pl/pl/artykul/10-niezwyklych-bibliotek-w-polsce 

 

http://lustrobiblioteki.pl/2019/10/klasyczne-i-ekstrawaganckie-najpiekniejsze-biblioteki-

swiata/ 
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