
Dzień Dziecka na różnych 

kontynentach 

Organizacyjnie Dzień Dziecka 

obchodzony jest różnorodnie na 

całym świecie. Są prezenty, 

atmosfera święta i mnóstwo 

zabawy. Jednak nie wszędzie 

świętuje się w tym samym czasie. 

 

 

Dzień Dziecka w Niemczech 

Dzieciaki w Niemczech są szczęściarzami, gdyż tam obchodzi się Dzień Dziecka dwa razy w 

roku. Wynika to z wydarzeń historycznych. Przed upadkiem ZSRR, wschodnia część Niemiec 

obchodziła Dzień Dziecka 1 czerwca, podobnie jak reszta Bloku Wschodniego. Niemcy na 

zachodzie świętowali 20 września. Po połączeniu Niemiec uznano, że nie warto wszczynać 

kłótni o to, który dzień jest lepszy i ustalono obchody Dnia Dziecka dwa razy w roku. 

Dzień Dziecka w Turcji 

Turkowie obchody Dnia Dziecka ustalili na dzień 23 kwietnia. Ma on przypominać o 

odzyskaniu przez Turcję suwerenności. Fajnym zwyczajem w Turcji jest malowanie dzieci 

kolorowymi farbami, ma to upodobnić je do zwierząt, roślin czy owadów. Powoli zwyczaj ten 

trafia również i do nas. Innym ciekawym zwyczajem związanym z tureckim Dniem Dziecka 

jest puszczanie latawców. Można sobie tylko wyobrazić jak wygląda błękitne niebo, gęsto 

pokryte kolorowymi latawcami. 

Dzień Dziecka we Francji i Włoszech 

Włosi i Francuzi obchodzą święto dzieci najwcześniej bo już 6 stycznia. Bardziej popularną 

nazwą tego święta w tych państwach jest Dzień Rodziny. Tradycją jest wspólna, uroczysta 

kolacja, po której dzieci otrzymują prezenty i słodycze. Zakłada im się na głowy papierowe 

korony i spełnia wszystkie zachcianki. W tym dniu we Włoszech i południowej części 

Francji, popularne jest ciasto z wróżbą. Zapieczone w cieście karteczki z wróżbami mają 

powiedzieć dzieciom co czeka ich w nadchodzącym roku. Wróżby przeważnie dotyczą szkoły 

i spraw ze szkołą związanych. 

Dzień Dziecka w Japonii 

Święto Dzieci zupełnie inaczej wygląda w Japonii. Tam chłopcy obchodzą Dzień Dziecka 3 

marca, a dziewczynki 5 maja. Symbolem rodziny w Japonii jest ryba. Dlatego też w dniu 

obchodów święta chłopca, jako przyszłej głowy rodziny, wiedza się w ogrodach papierowe 

ryby, które członkowie rodziny sklejają wspólnie już kilka dni wcześniej. Ryba w kolorze 

czarnym to ojciec, a czerwona matka. Ryby niebieskie symbolizują syna, jest ich tyle ilu jest 



potomków płci męskiej w danej rodzinie. Dziewczynki natomiast, zgodnie ze stereotypem, 

stroją lalki w swoje święto. Dzień Dziecka dla dziewczynek jest jednocześnie narodowym 

Świętem Lalki w Japonii. 

Dzień Dziecka w Indiach 

W Indiach obchodzi się urodziny Jawaharlal Nehru, pierwszego premiera Indii, który 

ustanowił Dzień Dziecka. W związku ze świętem, dzieci nie muszą zakładać do szkoły 

mundurków i mogą przyjść ubrane na kolorowo. Dodatkowo do wybranego przez dziecko 

stroju, przypinana jest róża, którą dziecko może przekazać dalej. 

Dzień Dziecka w Chinach 

W Chinach w tym dniu dzieci mają wolne od szkoły, a osoby poniżej 14 roku życia mogą 

liczyć nawet na prezent od władz. 

Dzień Dziecka w Meksyku 

Meksyk, zamiast odwoływać lekcje, przygotowuje specjalne zajęcia, by wspólnie celebrować 

czas z  najmłodszymi. W tym czasie dzieci mają dużo aktywności sportowych lub zajęć 

związanych ze wspólnych gotowaniem. Czyli podobnie jak w Polsce. 

Dzień Dziecka w Nigerii 

Uczniowie biorą udział w paradach, część z nich konkuruje między sobą o nagrody.  Jednak 

organizacje międzynarodowe tworzą wspólne wydarzenia, które mają zjednoczyć dzieci z 

różnych rodzin i zapraszają dzieci, które nie mają możliwości korzystania z państwowego 

programu obchodów Dnia Dziecka. Celem takiego działania jest zmniejszenie wykluczenia. 


