
Czerwiec – kalendarz świąt

1 dzień  czerwca to najważniejsze święto wszystkich Dzieci na całym świecie, czyli 
Dzień Dziecka, ale również 

Dzień mleka 
Święto na celu zwrócenie uwagi na korzyści, jakie dla naszego zdrowia przynosi 
codzienne spożywanie mleka i nabiału.
Oraz Dzień Bułki
Nie bez powodu mówi się, że coś sprzedaje się jak ciepłe bułeczki. Po prostu temu 
smakowi nie sposób się oprzeć. Dziś warto wcześnie wstać i kupić na śniadanie świeże, 
pachnące i pyszne bułki…

2.06 to 

Dzień Pierwszej Pomocy dla Zwierząt Dzikich i Domowych powstał w ramach 
ogólnopolskiej kampanii społecznej #Usta-Pysk. Akcja, której inicjatorką jest Nela Mała 
Reporterka, ma na celu edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie tego, jak 
prawidłowo należy udzielać pierwszej pomocy przedweterynaryjnej zwierzętom

3.06 świętujemy Dzień Dobrej Oceny

Dziś żadnemu nauczycielowi nie wypada postawić złej oceny. ..
a także Dzień Savoir-Vivre
Celem święta jest propagowanie grzecznościowych obyczajów jako elementu kultury 
społecznej.



4.06 to Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji
Geneza tego święta sięga 1982 roku - 19 sierpnia na specjalnej sesji na temat kwestii 
palestyńskiej, Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło ustanowić w dniu 4 czerwca 
doroczne obchody Międzynarodowego Dnia Dzieci Będących Ofiarami Agresji. 
Bezpośrednim powodem takiej decyzji była ogromna liczba dzieci z Palestyny i Libanu 
zamordowanych podczas dokonywanych przez Izrael aktów agresji

5 czerwca jest
Światowy Dzień Środowiska uchwalono na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Jego 
celem jest utrwalenie świadomości na temat znaczenia głównych haseł tego wydarzenia, 
głoszących zgodność rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym. Każdy może się 
dołączyć do świętowania, wystarczy rozejrzeć się na własnym podwórku.
A w  sobotę 6 czerwca  swój Dzień ma Jojo
Jojo to coś więcej niż zwykła zabawka. Ten ciężarek zawieszony na sznurku pozwala 
wykonywać zawiłe triki, a zawody w Jojo cieszą się dużą renomą. W Dzień Jojo warto 
samemu spróbować wykonać jakieś kombinacje, to świetna alternatywa dla komputera!

Znowu w niedzielę, czyli 7 czerwca to Dzień Chemika

Początek temu wydarzeniu dało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu 
Chemicznego. Celem jest docenienie pracowników zakładów chemicznych i chemików z 
całej Polski. Z tej okazji organizowane są spotkania, koncerty i festyny

https://www.kalbi.pl/dzien-jojo
https://www.kalbi.pl/dzien-chemika


Międzynarodowy Dzień Dziecka
dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka 
zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni 
roku w różnych krajach członkowskich ONZ. W Polsce Międzynarodowy Dzień Dziecka 
obchodzony jest 1 czerwca 

W Polsce najwybitniejszym obrońcą praw dzieci był Janusz Korczak patron naszej Szkoły. 
Kilka informacji o tym wybitnym człowieku;

Janusz Korczak (1878-1942) – postać nietuzinkowa. Lekarz, pedagog, wychowawca, 
publicysta, pisarz. Prekursor pełnego szacunku stosunku do dziecka. "Nie ma dzieci - są 
ludzie" - w tych kilku słowach można ująć credo pedagogiczne Henryka Goldszmita 
znanego pod pseudonimem Janusza Korczaka    Nauczanie stało się całym jego 
powołaniem. Choć sam nie miał dzieci, stał się ojcem niezliczonej ilości cudzych dzieci. 

Jak mówił o sobie:“Za syna wybrałem ideę służenia dziecku i jego sprawie.” Wiedział, że 
nie wystarczy słuchać –trzeba przede wszystkim usłyszeć potrzeby dziecka.
Twierdził, że miejsce dziecka jest w towarzystwie jego rówieśników. Dążył do tego, by 
dzieci wymieniały się swoimi przekonaniami i dziecięcymi poglądami, aby podlegały 
procesowi wzajemnej integracji i akceptacji oraz przygotowywały się do dorosłego życia. 
Starał się zapewnić dzieciom beztroskie – co nie znaczy pozbawione obowiązków – 
dzieciństwo. Każde dziecko traktował poważnie i z każdym prowadził poważne dyskusje.Z 
naczelnej zasady przyjętej przez J.Korczaka, iż dziecko jest człowiekiem wynika troska o 
wciąż gwałcone przez dorosłych prawa.



Spośród wielu praw, o których pisał i o które walczył należy wymienić:

Prawo do szacunku

Jest to prawo najbardziej lekceważone we współczesnym świecie. Dzieci trzeba nie tylko 
kochać, ale też dobrze traktować, a to oznacza indywidualne podejście do każdego 
wychowanka. Wielu starań powinno dołożyć społeczeństwo, by uczeń miał prawo do 
poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.

Prawo do niewiedzy

Dla kilkuletniego dziecka nie wszystko jest proste i jasne jak nam się wydaje.
Otaczający świat jest dla niego nieznany. Dorośli powinni mieć wiele wyrozumiałości i 
cierpliwości wobec niekończących się pytań dziecka.
W konwencji czytamy:
" Zadaniem dorosłych jest cierpliwe i wytrwałe niesienie pomocy podopiecznym w chwili, 
gdy potrzebują oni przewodnika, by wybrać i zdecydować kim być, co robić, jaką postawę 
przyjąć w zbiorowości ludzkiej i na podstawie jakich wartości budować przyszłość."

Prawo do niepowodzeń i łez

Nie wolno oskarżać dziecka za niepowodzenia, lecz należy cierpliwie czekać, aż dziecko 
wydorośleje, nabierze życiowego doświadczenia. Zamiast karania współczesna psychologia 
proponuje - " pokaż dziecku jak można naprawić zło".

Prawo do upadków

Obcując na co dzień z dziećmi nie powinno nas dziwić, że dzieci upadają czy grzeszą. 
Wychowawca uznając prawo do upadku, akceptując błędy podopiecznych musi pamiętać, 
że jego obowiązkiem jest obserwowanie zachowania, wyjaśnianie przyczyn 
nieprawidłowości i odchyleń w rozwoju oraz podejmowanie działań kompensacyjnych 
wobec dzieci, które tego potrzebują.

Prawo do własności

Poszanowanie tego prawa jest konieczne zarówno ze strony nauczycieli jak i rodziców. 
Uczymy dzieci, że maja prawo do własności, ale również powinny je respektować wobec 
innych.

Prawo do tajemnicy

Dzieci, nawet te najmłodsze, mają swoje tajemnice osobiste, rodzinne czy koleżeńskie. 
Dorośli powinni je szanować. Nauczyciel szanujący tajemnicę dziecka, uczy swoja postawą, 
że są sprawy, o których nie mówi się wszystkim.



Prawo do radości

J. Korczak w swoim pamiętniku pisał - "dziecku potrzebna jest jasność szczęścia i ciepło 
miłości.... Niech dzieci się śmieją, niech będą wesołe."
Dziecko powinno wychowywać się w miłej i serdecznej atmosferze, pełnej uśmiechu i 
radości.

Prawo do wypowiadania swoich myśli i uczuć

Łamanie tego prawa jest krzywdą wyrządzoną dziecku, którą trudno w życiu naprawić. 
Należy dać dziecku prawo do wyrażania własnych poglądów i uczuć, przyjmując je 
stosownie do wieku i dojrzałości dziecka. Dzieci potrzebują tego, by ich uczucia były 
akceptowane i doceniane.

Prawo do dnia dzisiejszego

Dziecko żyje teraźniejszością, bieżącą chwilą i to liczy się najbardziej. Wszystko co było w 
przeszłości czy dopiero ma nadejść, nie jest dla niego tak ważne.

Korczakowskie prawa dziecka są aktualne do dziś. Jego myśli, idee, jego cele ocalały i 
większość z nich zrealizowano w Konwencji Praw Dziecka.
Janusz Korczak zginął razem ze swoimi wychowankami w obozie w Treblince podczas II 
wojny światowej.

Oto najlepsze cytaty “króla dzieci”:

“Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli 
nie może – pomóż.”

 

“Czym jest dziecko? Czym jest ta połowa ludzkości, żyjąca razem i obok nas w 
tragicznym rozdwojeniu? Nakładamy na nią brzemię obowiązków jutrzejszego 

człowieka, nie dając żadnego z praw człowieka dzisiejszego.”
“Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.”



“Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do 
posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.”

“Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby 
umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a 

żeby go coś naprawdę zajmowało.”

“Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie 
ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z 

dziećmi wiele natchnionych chwil.”

“Dla jutra lekceważy się to, co dziś [dziecko] cieszy, smuci, dziwi, gniewa, 
zajmuje. Dla jutra, którego ani rozumie, ani ma potrzebę rozumieć, kradnie się lata 

życia, wiele lat.”

Apel do rodziców - opiekunów  Dziecka wg Janusza Korczaka

1. Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co cię proszę. Niektórymi
prośbami wystawiam cię jedynie na próbę.

2. Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie. Ja
to wolę, bo to mi daje poczucie bezpieczeństwa.

3. Nie pozwól mi ukształtować złych nawyków. Ufam, że ty mi
pomożesz wykryć je w zarodku.

4. Nie rób tak, abym czuł się mniejszym niż jestem. To jedynie
sprawia, że postępuję głupio, aby wydawać się dużym.

5. Nie karć mnie w obecności innych. Najbardziej mi pomaga, gdy
mówisz do mnie spokojnie i dyskretnie.

6. Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami. Potrzebne mi są
również doświadczenia bolesne.

7. Nie rób tak, abym swoje pomyłki uważał za grzechy. To zaburza
moje poczucie wartości.



8. Nie przejmuj się zbytnio gdy mówię: "Ja cię znienawidzę". To nie
ciebie nienawidzę, ale twojej władzy, która mnie niszczy.

9. Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami. One jednak
przyciągają twoją uwagę, której potrzebuję.

10. Nie zrzędź. Jeżeli będziesz tak robił, to będę się bronił przez
udawanie głuchego.

11. Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję się bardzo
zawiedziony, gdy ich później nie dotrzymujesz.

12. Nie zapominaj, że nie potrafię wyrazić siebie tak dobrze, jak bym
chciał. Dlatego też niekiedy mijam się z prawdą.

13. Nie przesadzaj, co do mojej uczciwości. To mnie krępuje i
doprowadza do kłamania.

14. Nie zmieniaj swych zasad postępowania ze względu na układy.
To wywołuje we mnie zamęt i utratę wiary w ciebie.

15. Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania. W przeciwnym wypadku
zobaczysz, że przestanę cię pytać, a informacji poszukam sobie
gdzie indziej.

16. Nie mów mi, że mój strach i obawy są głupie. One są bardzo
realne.

17. Nigdy nawet nie sugeruj, że Ty jesteś doskonały i nieomylny.
Przeżywam bowiem zbyt wielki wstrząs, gdy widzę, że nie jesteś
taki.

18. Nigdy nawet nie myśl, że usprawiedliwianie się przede mną jest
poniżej Twojej godności. Uczciwe usprawiedliwianie się wzbudza
we mnie nadzwyczajną serdeczność ku Tobie.

19. Nie zapominaj, że lubię eksperymentować. Nie zabraniaj mi
eksperymentować, gdyż bez tego nie mogę się rozwijać.

20. Nie zapominaj jak szybko rosnę. Jest Ci zapewne trudno
dotrzymać mi kroku, ale proszę Cię - postaraj się

21. Nie bój się miłości. Po prostu mnie kochaj takiego, jaki jestem 



Na zakończenie 

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,
Spisali 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.

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 wiersze poukładały,
Prawa dla dzieci na całym świecie,

Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.

Marcin Brykczyński



Krół Maciuś Pierwszy – to jedna z najbardziej znanych i popularnych książek Janusza 
Korczaka
Maciuś po śmierci swego ojca, króla, chcąc nie chcąc dziedziczy koronę. Ponieważ jest 
dzieckiem, sąsiednie państwa szybko wypowiadają mu wojnę, spodziewając się łatwego 
zwycięstwa. Młody przywódca wojnę wygrywa, ale nie spoczywa na laurach. Zostaje 
władcą - reformatorem. Uczy się rządzić mądrze i sprawiedliwie, zawiera przyjaźń z 
czarnoskórym królem ludożerców Bum-Drumem, a wreszcie wpada na pomysł, żeby dać 
dzieciom pełnię praw i stworzyć dziecięcy sejm. Reformy Maciusia budzą sprzeciw innych 
monarchów i wybucha kolejna wojna. Król zostaje podstępnie pokonany, pojmany i skazany 
na wygnanie. 

 Cała bajka na youtube https://www.youtube.com/watch?v=yazLLH7xSzE  zapraszam do 
obejrzenia.

I w tym pięknym dniu przyjmijcie życzenia

Kolorowych snów...
Uśmiechu od ucha do ucha...
Pięknych bajek na dobranoc...

Własnego pieska i kotka...
Co dzień nowych przygód...
Butów siedmiomilowych...

Gwiazdki z nieba...
Wspaniałych przyjaciół...

I wesołej rodzinki...

 

https://www.youtube.com/watch?v=yazLLH7xSzE
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