
 

У світі всі малята – і хлопчики й дівчата – повинні 

право мати щасливими зростати. 

В турботливій країні, у люблячій родині мужнітимуть 

здорові біляві й чорноброві. 

Бо очі карі й сірі у злагоді та мирі не плачуть, а 

сміються, що дітками зовуться. 

Сьогодні, 1 червня, в Україні і світі відзначається радісне і 

веселе дитяче свято – Міжнародний день захисту дітей. 

День захисту дітей – це нагадування суспільству про необхідність 

захищати права дитини, щоб усі діти росли щасливими, 

навчалися, займалися улюбленою справою і в майбутньому стали 

чудовими батьками та громадянами своєї країни. 

«Міжнародний день захисту дітей» (англ. "International Children's 

Day") — святкується щорічно 1 червня. Був заснований в листопаді 

1949 у Парижі рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної 

федерації жінок. Вперше «Міжнародний день захисту дітей» 

відзначався в 1950-му році в 51 країні світу. ООН підтримала цю 

ініціативу й оголосила захист прав, життя і здоров'я дітей одним з 

пріоритетних напрямків своєї діяльності. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1950


Відповідно до Женевської декларації про права дітей, ухваленої 1924-

го року, була проголошена необхідність соціального захисту прав 

дитини. Декларація прав дитини була ухвалена 20 листопада 1959 і 

проголошувала рівні права дітей у сфері виховання, освіти, 

соціального забезпечення, фізичного і духовного розвитку незалежно 

від кольору шкіри, національної належності, громадського 

походження, майнового стану та іншого. Декларація закликає батьків, 

громадські організації, уряди визнати права дітей і сприяти їх 

здійсненню. 

У цей день влаштовуються різні розважальні заходи для дітей. Серед 

їхнього числа: конкурси з подарунками, концерти, всілякі виставкові 

та пізнавальні заходи. 

В Україні День захисту дітей відзначається згідно з Указом 

Президента від 30 травня 1998 року. Відзначається 1 червня.  

Офіційним символом Міжнародного дня захисту дітей є 

спеціальний прапор. На зеленому тлі, що символізує гармонію і 

родючість, навколо Земної кулі зображено 5 фігурок людей. Ці 

фігурки символізують єдність усіх рас і народів, а зображення 

Землі - символ спільної домівки. 

Сьогодні - 1 червня 

День захисту дітей, 

Нехай ніхто не плаче 

У цей чудовий день. 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8


 

Свято дитинства першочервневе – 

Це свято для тебе і свято для мене. 

Захист дитинства у цілому світі – 

Це місія честі, любові й добра. 

Корисні посилання:  

https://www.youtube.com/watch?v=Pefd6cVm5dk 

https://www.youtube.com/watch?v=o4LJplH1P8U 

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

https://www.youtube.com/watch?v=9RdhcgL8BYk 

https://www.youtube.com/watch?v=PMpit3rptwM 

https://www.youtube.com/watch?v=2EPTdd-P1ME 

https://www.youtube.com/watch?v=jDX3OWFj6zs 
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