
Dzień Mamy!!! Święto pachnące miłością 

 

Dzień Matki, to jedno z najpiękniejszych świąt. Mama dla większości z nas 
jest najważniejszą osobą na świecie: to Ona pociesza, pomaga, wspiera, 
troszczy się o nas. 

Dzień Matki w różnych krajach - szczypta historii: 
  
Dzień Mamy obchodzi się niemal na całym świecie. Choć w różnych terminach. 

 W Polsce zwyczaj świętowania Dnia Matki pojawił się w 1923 roku. Od tamtej 
pory święto obchodzone jest 26 maja. 

 Pomysł Świętowania Matki narodził się na Wyspach Brytyjskich. Dzień Matki 
obchodzi się tam od XVII wieku. Początkowo nosił nazwę "Matczynej Niedzieli" i 
był często jedynym dniem w roku, kiedy wysłana na służbę do bogatych państwa 
młodzież mogła odwiedzić rodzinną parafię i tam złożyć hołd Matce Boskiej, a 
także spotkać się ze swoimi matkami. Dziś mamom wręcza się kwiaty oraz 
przygotowuje "matczyne" bakaliowo-migdałowe ciasto. 

 W wielu krajach Dzień Mamy przypada na drugą niedzielę maja. Ale nie wszędzie 
tak jest: w Indonezji Dzień Mamy obchodzony jest 22 grudnia. 

 W Tajlandii od 40 lat Dzień Matki obchodzony jest w dniu urodzin królowej 
Sirikit. Tego dnia dzieci klękają przed swymi mamami i ofiarują kwiaty jaśminu, 
okazując w ten sposób wdzięczność i szacunek. Tego dnia odbywają się 
spektakularne pokazy fajerwerków, ale także pamięta się o ubogich. 

 W Japonii święto Matki przywrócono po drugiej wojnie światowej. Ma ono 
wymiar bardzo komercyjny. Przed tym dniem mocno rosną ceny kwiatów. Rekordy 
biją goździki, będące w tamtejszej kulturze symbolem matczynej miłości. 

 W Indiach w Dzień Matki, obok prezentów, bardzo popularne jest wyręczanie 
mam w kuchni oraz dawanie kwiatów i laurek. 

 W Kanadzie Dzień Mamy, to bardzo popularne święto. Kanadyjskie Mamy 
obdarowywane są też ręcznie wykonanymi upominkami, biletami do teatru czy 
bonami sklepów. Tego dnia organizuje się rodzinne przyjęcia, gdzie...dzieci. 



przyrządzają potrawy, zwłaszcza ciasta i ciasteczka, pieczone według przepisów 
właściwych temu dniu. 

 W Meksyku Dzień Matki obchodzony jest 10 maja i jest to jedno z 
najważniejszych świąt w roku. Rozpoczyna się mszą ku czci Najświętszej 
Dziewicy. Następnie Mamy uraczone zostają świątecznym śniadaniem i otrzymują 
bardzo kosztowne prezenty. 

 Stany Zjednoczone 8 maja 1914 roku ogłosiły Dzień Matki świętem narodowym 
obchodzonym w każdą drugą niedzielę maja. W tym dniu na domach, jak również 
budynkach rządowych, wywiesza się amerykańskie flagi. Oprócz kwiatów, Mamy 
otrzymują kartki z życzeniami i drobne upominki. 

Wazon ze słoika 

Potrzebne będą 
  

 niewielki słoik 
 szeroka taśma koronkowa lub kawałek firanki 
 klej 
 sznurek 

  
Wykonanie: 
  
Słoik owijamy taśmą koronkową lub paskiem wyciętym z firanki. Tasiemkę lub 
firankę sklejamy w kilku miejscach. Przewiązujemy sznurkiem. Do środka możemy 
włożyć kwiaty wykonane z bibuły. 
  

  

 

 



Kochani!!! Możecie razem z Kają Paschalską zaśpiewać Mamie cudowną piosenkę. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M0CeBf0VXnk 

Bukiet dla mamy z odcisków dłoni 

Nie każdy bukiet musi się składać z kwiatów. Niektóre można wykonać z odcisków 
dłoni. Taka laurka będzie bardzo osobista. A jej wykonanie sprawi Wam dużo 
radości. Maczanie dłoni w farbie to zawsze dobra zabawa. Taki prezent może być 
wspólny od rodzeństwa. Każde z dzieci zostawia w bukiecie swój ślad.  
 

Pamiętajcie to bardzo ważne święto i na pewno każda 
niespodzianka od Was sprawi Waszym Mamom dużo 
radości. Jeszcze cenniejsza będzie praca wykonana 
przez Was własnoręcznie. Mam nadzieję, że coś 
wybierzecie i podzielicie swoimi pracami z nami. 
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