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Wita was słoneczny ranek, tyle dzisiaj niespodzianek,
tyle przygód czeka nas.

Pierwszy czerwca! 
Wstawać czas!

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
DZIECKA

Dzisiaj święto 
wszystkich dzieci 

to szczególny dla nas dzień.
Jasne złote słonko świeci,
spoza chmur uśmiecha się.

Dzisiaj święto wszystkich dzieci 
Niech nam pięknie słońce świeci
Oj! Jak ptaki dziś śpiewają
Tak życzenia nam składają

Wszyscy śmieją się od rana
Każda buzia roześmiana
Czar zabawy dziś panuje
Każde serce się raduje

My jesteśmy dzieci jak dzieci 
Czasem krnąbrne, czasem czupurne,
Ale chcemy, by księżyc świecił,
A noce nie były pochmurne.

Chcemy, by nie było dnia bez słońca,
Pracy bez pięknej radości.
Chcemy, by ziemia śpiewająca
Pełna była dobrej miłości.

Pytają ludzie jak to robimy, 
Że smutek u nas to rzadki gość,
Że się tak bardzo wszyscy lubimy
I przygód nigdy nie mamy dość.
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MY chcemy uśmiechem zaskoczyć świat ! 
MY chcemy uśmiechem zaczarować świat !

MY chcemy uśmiechem zmienić świat ! 

 My – dzieci, my chcemy śmiać się, 
My – dzieci lubimy słońce,
My – dzieci kochamy ptasi,
Wesoły, perlisty koncert. 

My – dzieci chcemy wybiegać 
z domów w złociste poranki.

My chcemy , by nam nad głową 
furczały barwne skakanki.

My – chcemy kochać motyle, 
po łąkach biegać i gonić,

A w sadach głaskać śnieżyste
Lecz ciepłe kwiaty jabłoni.

My chcemy, by nasze mamy 
wciąż uśmiechały się do nas,

By nasi dobrzy ojcowie,
brali nas w czułe ramiona.

My – dzieci, my chcemy kochać 
ptaki, obłoki i drzewa.

My chcemy bawić się w słońcu,
zmierzchem – kołysanki śpiewać. 

 Chociaż świat dokoła
dziwny jest i wielki, 

a my tacy mali, 
mali jak kropelki.

Jakiego koloru mają baloniki Kasia, Janek i Paweł? 

Niech się wreszcie każdy dowie 
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić
Stworzyli dla was mądre prawa. 
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:

• Nikt mnie nie ma prawa zmuszać do niczego, 
a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

• Mogę się uczyć wszystkiego, co mnie zaciekawi 
i mam prawo sam wybierać z kim będę się bawić.

• Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić,
każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

• Jeśli mama, albo tata już nie mieszka z nami, 
nikt nie może zabronić spotkać ich czasami.


