
DAJCIE DZIECIOM SŁOŃCE 

 

Kiedy dziecko śpiewa – 

śpiewa cały świat. 

Cały świat piosenką jest, 

śpiewa kot i śpiewa pies, 

ptak na niebie, wiatr na drzewie, 

świerszcz na łące… 

Nawet kiedy pada deszcz, 

to ten deszczyk śpiewa też, 

że po deszczu, że po deszczu 

będzie słońce. 

 

Kiedy dziecko tańczy – tańczy cały świat. 

Z rudym kundlem czarny kot, 

drzewa z niebem, z ziemią płot, 

ptak z obłokiem, wiatr z motylem, 

świerszcz na łące… 

Cały świat ma tyle lat, 

ile dzieci mają lat, 

te dzieciaki, co do tańca 

wzięły słońce. 

 

Kiedy dziecko płacze – 

płacze cały świat. 

Kot ma oczy pełne łez, 

na podwórku płacze pies, 

wiatr w kominie, mysz pod miotłą, 

świerszcz na łące. 

O, jak słono od tych łez, 

nawet cukier słony jest, 

o, jak ciemno, o jak zimno – 

gdzie jest słońce? 

 

Dajcie dzieciom słońce, żeby łez nie było, 

Dajcie dzieciom słońce, dajcie dzieciom miłość. 

Dajcie dzieciom słońce, całe słońce z nieba, 

Żeby mogły tańczyć, mogły śpiewać. 

 

Wanda Chotomska 

 



Zbliża się Wasze święto – Dzień Dziecka.  

Oby ten dzień( i wszystkie następne ), był dla Was piękny, pełen miłości i 

przyjaźni. 

 

Piękne cytaty o Was w roli głównej: 

„ Dzieci są skrzydłami człowieka” 

                                                                      - przysłowie arabskie 

„ Trzy rzeczy zostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka” 

                                                 Dante Alighieri 

„ Któż by wiedział, że czas leci, gdyby nie lustro i gdyby nie dzieci” 

             Jan Sztaudynger 

„ Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i 

mroczno…” 

                                                                                Julian Ejsmond 

„ Tam, gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba”  

                                                                              A.Ch. Swinburne 

„ Kiedy się śmieje dziecko, śmieje  się cały świat” 

                                                                                   Janusz Korczak 

„ Dasz mi chwilę? Całą noc musiałem pilnować, żebyście nie zasnęli 

 i teraz jestem kompletnie wykończony” 

                                                                                             Dzidziuś 



 

             

 

 

 

 

 

Jak dobrze być razem, wśród rodziny i przyjaciół. 

„- Puchatku? 

- Tak, Prosiaczku? 

- Nic – powiedział Prosiaczek, 

biorąc Puchatka za łapkę. 

- Chciałem się tylko upewnić, że jesteś.” 

Zawsze miejcie taką łapkę,  za którą możecie złapać,  

kiedy jest dobrze albo trochę gorzej… 

Jesteście przyszłością świata, dlatego tak wielu dorosłych, w wielu 

organizacjach stara się stworzyć dzieciom przyjazny świat. 

Jedną z nich jest  UNICEF- organizacja humanitarna i rozwojowa działającą na 

rzecz dzieci. Jest ona częścią ONZ, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

UNICEF- ( United  Nations   Childrens  Fund  ), pracuje na rzecz poprawy 

warunków życia dzieci. Stara się zapewnić potrzebującym dzieciom opiekę 

lekarską, żywność i wykształcenie przynajmniej  na poziomie podstawowym. 

Każdemu dziecku , niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia  

przysługują takie same prawa.  

Przede wszystkim do godnego i bezpiecznego życia. 

Najważniejszym dokumentem dotyczącym dzieci  jest : 

Konwencja Praw Dziecka 

 uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. 



 

 

 

 

 

 

 

 

„ Zawsze niech będzie słońce, 

Zawsze niech będzie niebo, 

Zawsze niech będzie mama, 

Zawsze niech będę ja.” 



 

 

 

Dbajcie o siebie. Pozdrawiamy serdecznie  

 



 

 

 


