


Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 
(World Hello Day) 

Wywodzi się  ze Stanów Zjednoczonych. Święto 
powstało  w  1973 roku  z inicjatywy braci Briana 
i Michaela McCormacków, którzy w 1973 roku 
zaprotestowali przeciwko konfliktowi zbrojnemu 
pomiędzy Egiptem a Izraelem. 

Jego idea do dziś jest niezmienna – bądźmy dla siebie 
życzliwi, rozwiązujmy problemy w sposób pokojowy, 
a nie siłowy.





Polska 

W naszym kraju  święto obchodzone jest jako 
Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, 
a prekursorem tych obchodów stał się Wrocław.

Akcja, która zrodziła się we Wrocławiu, swoim 
zasięgiem obejmuje coraz więcej miejscowości 
w Polsce.



Cel dnia

Głównym celem Dnia jest zachęcanie do czynienia 
dobrych uczynków oraz promowanie życzliwości, 
jak najlepszej formy kontaktu międzyludzkiego. 
Najważniejszym elementem World Hello Day jest jednak 
wymóg, aby dzień 21 listopada został powitany przez co 
najmniej 10 osób. Mogą to być krewni i przyjaciele, 
choć najlepiej witać się z nieznajomymi. 



Posłuchaj piosenki 

„Piosenka o pomaganiu ludziom” 
https://www.youtube.com/watch?v=rRK_VQQonrU 

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


Rok 2020

Dzień Życzliwości i Pozdrowień w tym roku będzie 
wyglądać inaczej niż zawsze. Nie można spotykać 
się z wieloma osobami, na przykład z babcią lub 
dziadkiem.  

Dlatego proponujemy by zadzwonić, wysłać sms 
lub przesłać pozdrowienia mailem. 



Kartka z pozdrowieniami 

Weź kolorową kartkę papieru i zegnij ją w pół, 
przyklej np. serduszka, pod spodem napis 
“Dzień Życzliwości”, a w środku wklej wierszyk 
lub sam wymyśl życzliwe pozdrowienia.

Takie kartki możesz wysłać pocztą (poproś 
rodziców o pomoc) lub też zrobić zdjęcie 
i wysłać sms. 





Powitanie

Aby włączyć się w obchody święta, wystarczy się 
uśmiechnąć, być uprzejmym dla innych, pomóc 
komuś bezinteresownie lub po prostu powiedzieć 
grzeczne „Dzień dobry”.



Pozdrowienia w różnych językach: dzień dobry i cześć



Życzliwym bądź dla innych

Serce swe innym okaż

Bądź dobry i cierpliwy

Pokaż, że Ty też kochasz



Życzliwość to cecha wspaniała

Przytulaj, pocieszaj we łzach

Daj z siebie człowieka innym

Śmiej się, śpiewaj i baw



Życzliwym bądź dla siebie

Nie oceniaj surowo

Wróci dobro do ciebie

Życzliwość odbierzesz z nagrodą



Życzliwość

To nie tylko wielkie czyny, ale także drobne gesty, 
które świadczą o pozytywnych emocjach, 
jak choćby pamięć o bliskich osobach oraz troska 
o siebie i innych. Zawsze warto być życzliwym, 
bowiem proste gesty, zwykłe miłe słowo mogą 
odmienić czyjś dzień.



Życzliwość 

Wiąże się z akceptacją siebie jako osoby, która 
oprócz wad posiada wspaniałe zalety. A nasze 
zalety są jak skarby, dzięki którym możemy czynić 
dobro. 





6 prostych sposobów na to, by być bardziej życzliwym

1.   Uśmiechaj się. 

Idąc ulicą, widać ludzi, którzy zapatrzeni w ekran telefonów, 
nie zwracają uwagi na innych. ...

2.   Dawaj. 

Dawaj od siebie jak najwięcej - zamiast sprzedawać stare 
ubrania, oddaj je ubogim. ...

3.   Bierz. 

Kiedy ktoś oferuje Ci swoją pomoc, przyjmij ją. ...

4.   Rozmawiaj. 

Nie zamykaj się tylko na swoje sprawy. ...

5.   Słuchaj. …

6.   Dbaj o innych.



Pamiętaj!

• Niewymuszona uprzejmość czasami może zdziałać 
więcej niż wielki, ale nieszczery gest. 

• Uśmiech, filiżanka ciepłej herbaty, otwarcie mamie 
z wózkiem drzwi do sklepu to mało, a zarazem tak 
wiele. 

• Bycie życzliwym wobec ludzi sprawia, że łatwiej 
nawiązujemy nowe znajomości, że łatwiej 
zdobywamy zaufanie innych ludzi. 

• Okazując życzliwość możemy sprawić, że dzień 
drugiego człowieka, który zmaga się z rozmaitymi 
problemami, stanie się łatwiejszy do zniesienia. 











Zadanie na dziś 

Oto słowo  „Hello” w różnych językach. 

Zastanów się, poszukaj w słownikach 
(w tym w Internecie), poproś o pomoc 
rodziców lub rodzeństwo i dopasuj 
powitanie do odpowiedniego języka: 
angielskiego, francuskiego, 
niemieckiego, włoskiego, 
hiszpańskiego, norweskiego, 
duńskiego, brazylijskiego, czeskiego, 
rosyjskiego i polskiego. 

Dziękuję za uwagę i życzę przyjemnej 
zabawy.

Pozdrawiam serdecznie



Materiały pozyskane ze źródeł:

https://blaber.pl/lifestyle/jak-byc-zyczliwym/

http://polimaty.pl/2016/01/dzien-dobry-europa/

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

https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-zyczliwosci-i-pozdrowien

https://dziecisawazne.pl/zyczliwosc-to-cos-wiecej-niz-bycie-milym-to-wewnetrzna-
postawa-filozofia-zycia/

http://bibliotekabol1.blogspot.com/2014/11/swiatowy-dzien-zyczliwosci-i-
pozdrowien.html

https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/dzien-zyczliwosci/

https://www.shutterstock.com/pl/image-vector/speech-bubbles-hello-different-languages-

english-353230784
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