
Plastyka, klasa 6 

 

Zagadnienie: Motyw dzieci w malarstwie 

 

W tym tygodniu obchodzimy Dzień Dziecka. Jest to święto bardzo radosne. 

Każdy z was tego dnia oczekuje przynajmniej życzeń od osób dorosłych.  

Wydawać by się mogło, że przecież to urocze święto istnieje od zawsze. Nic 

bardziej mylnego! Dzień Dziecka obchodzony jest w krajach słowiańskich 

dopiero od 1952 r., czyli od 63 lat. Niektóre źródła podają jednak, że już od 

1924, kiedy to Liga Narodów uchwaliła Deklarację Genewską, rozszerzoną 

później w 1948. W wielu krajach dzień ten oficjalnie został wpisany w tradycję 

w 1959 roku, w związku z uchwaleniem przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych (ONZ) Deklaracji Praw Dziecka. 

Jedynymi miejscami na świecie, gdzie Dzień Dziecka zaczęto obchodzić 

wcześniej są Chiny i Japonia.  W Chinach dzieci honorowane są od 1926 r. 

Japońskie tradycje sięgają zaś VIII wieku.  

 

Z pewnością każdy z nas zna kogoś, kto dziś jest osiemdziesięciolatkiem, a 

może i stulatkiem? Jeśli macie możliwość – zapytajcie babcię lub dziadka lub 



przyjaciela rodziny, czy jako dziecko dostawał prezenty. Może z tego wyniknąć 

ciekawa rodzinna historia. 

Dzień dziecka w styczniu?! 

Nie wszędzie na świecie mali obywatele obchodzą swój dzień 1 czerwca. Dzieje 

się tak w Polsce, w Czechach, na Słowacji i Ukrainie. W wielu miejscach na 

świecie, dzień ten przypada w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka 

przez ONZ, tj. 20 listopada.  

W Argentynie święto dzieci obchodzi się w drugą niedzielę sierpnia, w Australii 

w czwartą środę października, a na Węgrzech – w ostatnią niedzielę maja.  

We Włoszech i Francji Dzień Dziecka obchodzony jest w nawiązaniu do Święta 

Trzech króli, a więc wypada 6 stycznia!  

W Bangladeszu - 17 marca, w Gwatemali - 1 października, w Turcji - 23 

kwietnia – jeśli dobrze obejrzymy kalendarz, może się okazać, że Dzień Dziecka 

obchodzimy przez cały rok. 

We Włoszech Dzień Dziecka obchodzony jest iście po królewsku. Dzieciom na 

głowy nakłada się bowiem papierowe korony i przez cały dzień spełnia ich 

drobne zachcianki. Ponadto królowe i królowie obdarowywanie są ciasteczkami 

z wróżbą. Obdarowywanie dzieci wróżbami i drobnymi podarunkami ma tutaj 

także znaczenie religijne, nawiązują bowiem do wręczania podarunków 

Jezusowi przez Trzech króli. 

 

Również artyści rozpisywali się, bądź malowali swoje dzieci. Były one 

świetnym tematem do tworzenia sztuki. 

Jednym z nich był Peter Paul Rubens. Był on dwukrotnie żonaty i z obu tych 

związków narodziło się ośmioro dzieci. Obie żony oraz dzieci często pozowali 

artyście i można ich rozpoznać na obrazach. W ten sposób Rubens okazywał 

miłość ojcowską – umieszczając podobizny dzieci na licznych obrazach, np. 

przedstawiając je jako mitologiczne postacie (putta). Namalował też portrety 

swojej rodzinny. 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Paul_Rubens
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Putto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portret


A oto jedna z prac Rubensa: 

 

 

Wy również możecie narysować bądź namalować swoich kolegów, koleżanki, 

bądź rodzeństwo. Na świecie dzieci mają różny kolor skóry. Możecie to 

uchwycić w swoich pracach. 

Zachęcam do wykonania pracy! 


