
26 maja

Dzień Matki



Skąd wzięło się Święto Dnia Matki?

Święto to narodziło się najprawdopodobniej w starożytnej Grecji i w Rzymie. 

Już w czasach starożytnych obdarzano wielkim szacunkiem wszelkiego rodzaju 

matki - boginie. W czasach starożytnych, w Grecji było obchodzone wiosną 

święto Matki Natury, gdzie składano hołd bogini Rei będącej matką 

wszechświata oraz wszystkich bóstw. Z kolei w Rzymie obchodzone Święta 

Matki nazywano Hilariami. Były to dni, w których czczono boginię Cybelę, 

uznawaną za matkę bogów.



Rea
Cybela



W Polsce święto to 
obchodzone jest jako 
wyraz szacunku dla 
wszystkich matek. Data 
obchodów Dnia Matki 
zależy od kraju, w którym 
jest świętowany. W Polsce 
obchodzone jest 26 maja.



Święto to przypada na 26 
maja. W tym dniu matki są 
zwykle obdarowywane 
laurkami, kwiatami oraz 
różnego rodzaju prezentami 
przez własne dzieci. Święto 
to ma na celu okazanie 
matkom szacunku, miłości i 
podziękowania za trud 
włożony w wychowanie.



Wykonaj pracę plastyczną

Tym razem przygotowałam dla Was wpis z filmikami, tutorialami, 

jak wykonać piękną pracę plastyczną dla Mamy. Znajdziecie tu 

laurki, kartki, rozkładane lub bukiet kwiatów z papieru czy wazon z 

butelki plastikowej. Linki do filmów znajdziesz poniżej.

https://youtu.be/o3cn69UK36o

https://youtu.be/vWt-fdD0Fho

https://youtu.be/X07Kx9V6u_8

https://youtu.be/o3cn69UK36o
https://youtu.be/vWt-fdD0Fho
https://youtu.be/X07Kx9V6u_8




Dzień Matki w różnych stronach świata

W dniu Święta Matki we Włoszech 
wszystkie dzieci spotykają się, by 
złożyć życzenia i podziękować 
osobie, dzięki której przyszły na 
świat. Wtedy też wyręcza się mamę 
we wszystkich obowiązkach, nie 
dopuszczając jej do żadnych prac 
domowych.



21 marca mieszkańcy Egiptu czy 
Jordanii wręczają mamom kwiaty, 
czekoladki i zaproszenia do SPA. 
Uważają, że szacunek i uznanie należą 
się matce przez cały czas, nie tylko 
podczas jednego dnia w roku. Druga 
niedziela maja to także święto matek 
mieszkających w USA. Amerykanie 
tego dnia wydają bardzo duże kwoty na 
prezenty dla ukochanych rodzicielek. 
Najczęstszymi podarunkami są: 
biżuteria, zaproszenie do restauracji lub 
kawiarni, elektronika (tablety i 
smartfony) oraz kwiaty.



Jak widać matki są ważne na całym świecie, 

niezależnie od kultury czy religii. Ten jeden dzień 

warto spędzić właśnie z nią.



Wykonał: Dawid Wiśniewski.


