
DZIEŃ MATKI 



Czym jest dzień matki? 

Dzień Matki to święto ku 
czci wszystkich matek i 

okazja, aby okazać 
mamom, babciom, ciociom 
i innym ważnym kobietom 
w naszym życiu, jak bardzo 

je kochamy i szanujemy. 



Kiedy zaczęto obchodzić Dzień Matki? 

Istnieje wiele opowieści o tym, jak 
powstał Dzień Matki. Według nich, 

święto to obchodzone jest od tysięcy lat. 

Początki Dnia Matki sięgają aż do 
czasów starożytnych Greków i 

Rzymian, którzy czcili matki-boginie. 
Przykładem jest grecka bogini Reja, 
która według mitologii była matką 

wszechświata. 



Anna Jarvis zapoczątkowała obchody Dnia Matki w Stanach 
Zjednoczonych. Nazywana jest „Matką Dnia Matki”. 

Kim była Anna Jarvis? 

Mama Anny Jarvis często twierdziła, 
że chciałaby, aby istniał dzień 

poświęcony świętowaniu wszystkich 
matek. Po śmierci matki Anna Jarvis 

rozpoczęła ubieganie się o to, aby 
Dzień Matki został oficjalnym 

świętem. 
 

Dzień Matki był obchodzony po raz 
pierwszy w 1908 roku, kiedy Anna 

zorganizowała uroczystość żałobną 
ku czci swojej matki.  



Dzień Matki w Krajach Świata 

Dzień Matki obchodzony jest w 
ponad 40 krajach na całym świecie! 

W wielu krajach Dzień Matki 
wypada w inny dzień niż w Polsce. 



Dzień Matki na świecie… 

Polska 

W Polsce po raz pierwszy Dzień Matki 
obchodzono w 1914 roku w Krakowie. 

Następnie zwyczaj ten rozprzestrzenił się na 
pozostałe obszary Polski i do dzisiaj obchodzony 

jest niezmiennie 26 maja każdego roku.  
 

Jest to okazja do obdarowania mamy ręcznie 
robioną laurką, lub innym prezentem, takim jak 

kwiaty i czekoladki. 
 



Dzień Matki na świecie… 

Indie 

W Indiach również kładzie się nacisk na 

podziękowania mamom z okazji ich święta. 

Ku czci swoim matkom, Hindusi organizują 

dziesięciodniowy festiwal o nazwie „Durga 

Puja”. 

Durga pochodzi od imienia bogini Durga, która 

przedstawiana jest jako kobieta o dziesięciu 

ramionach i matka czwórki dzieci. 

Zgodnie z wierzeniami, bogini ta chroni ludzi 

przed złem. 



Dzień Matki na świecie… 

Hiszpania 

Dzień Matki zwany jest „Día de la 

Madre”. 

Dzień Matki w Hiszpanii obchodzony 

jest w pierwszą niedzielę maja.  

Do 1965 roku, Dzień Matki obchodzono 

8 grudnia, ale został on przeniesiony, 

aby nie przypadał zbyt blisko świąt 

Bożego Narodzenia. 

Sklepy w całej Hiszpanii sprzedają 

upominki z okazji Dnia Matki. 



Dzień Matki na świecie… 

Japonia 

„Haha-no-hi ” po japońsku znaczy 

„Wszystkiego Najlepszego z okazji Dnia 

Matki”.  

W Japonii róże oraz goździki stały się 

symbolem Dnia Matki. Wiele sklepów 

dekoruje nimi wystawy. 

Dzieci często przygotowują dla mam 

specjalne potrawy, np. sushi lub zupy 

miso. 

Głównym elementem ręcznie robionych 

prezentów jest kaligrafia, czyli sztuka 

pięknego pisania bardzo popularna w 

Japonii. 



Dzień Matki na świecie… 

Meksyk 

Dzień Matki, czyli „Día de la Madre” przypada 10 
maja. Tradycyjnie, synowie i córki przyjeżdżają 

do domu matki w przeddzień Dnia Matki (9 
maja).  

 
Uroczyste msze z okazji Dnia Matki, ręcznie 
robione upominki, kwiaty, kartki i dziecięce 

występy szkolne często towarzyszą obchodom 
tego święta. 

 
W Dzień Matki w Meksyku drogi i restauracje 

stają się niezwykle tłoczne! Ludzie gromadzą się 
na ulicach przy stoiskach z kwiatami, a całe 
rodziny udają się do restauracji na specjalną 

kolację. 



Dzień Matki na świecie… 

Tajlandia 

W Tajlandii Dzień Matki obchodzony jest 12 
sierpnia, w dzień urodzin Królowej Sirikit.  

 
Dzień Matki jest świętem narodowym, co 
oznacza, że dzieci nie muszą iść do szkoły.  

 
W Dzień Matki w Tajlandii odbywają się parady i 

pokazy fajerwerków.  
 

Tradycyjnym prezentem od dzieci dla mam jest 
kwiat jaśminu. 



Dzień Matki na świecie… 

Etiopia 

Dzień Matki jest ważnym świętem w Etiopii. 
Obchodzony jest 

przez 3 dni i nosi nazwę Antrosht.  
 

Dzień Matki obchodzony jest jesienią na 
zakończenie sezonu deszczowego.  

 
W dzień ten okazuje się miłość i wdzięczność nie 

tylko matkom, ale i ziemi oraz plonom.  
 

Cała rodzina przygotowuje specjalny posiłek i 
śpiewa pieśni. 



Dzień Matki na świecie… 

Australia 

W Australii Dzień Matki zawsze wypada w niedzielę. 
 

Australia rozpoczęła świętowanie Dnia Matki niemal 
100 lat temu, w 1924 roku. Po zakończeniu wojny wiele 

matek czuło się smutnych i samotnych. Kobieta o 
imieniu Janet Heyden poprosiła sklepy i szkoły o to, 
aby ofiarowały tym matkom prezenty. Ludziom tak 
spodobał się ten pomysł, że zaczęli robić to każdego 

roku.  
 

Dzisiaj w Australii Dzień Matki jest czasem, w którym 
rodziny zbierają się razem, aby okazać miłość 

i wdzięczność kobietom, które pełnią szczególną rolę 
w ich życiu.  

 



Z czego składa się Super Mama? 

GŁOWA 
trudno wyobrazić sobie, 
ile mama ma na głowie 

USZY 
mama mnie zawsze 

wysłucha, gdy coś jej 
szepnę do ucha 

UŚMIECH 

piękny i miły, zawsze 

dodaje mi siły 

DŁONIE 
skarb drogi, najlepsze 

lepią pierogi 

OCZY 
jak to wytłumaczyć, że 
widza to, czego nie da 

się zobaczyć 

SERCE 
życzliwe, cierpliwe i 

bardzo wrażliwe 

RĘCE 
do pyszności gotowania i 

do przytulania 

NOGI 
choć czasem zmęczone, 
pójdą na świata koniec 



 
 
 
 
 
 

Za to, że zawsze we 
mnie wierzysz. 

Za to, że zawsze 
mnie wspierasz. 

Za to, że mnie 
rozumiesz. 

Za to, że jesteś 
dobra. 

Za to, że mnie 
kochasz. 

Bo czasami 
łezki ocierasz. 

Za to, że mogę na 
ciebie liczyć! Bo zawsze 

stajesz po mojej 
stronie. 

Za to, że mnie 
doceniasz. 

Za Twój 
uśmiech. 

Za to, że 
jesteś. 

Bo martwisz 
się o mnie. 



„Bukiecik dla mamy” 
W. Ścisłowski  

Dziś dla Ciebie Mamo,  
świeci słońce złote,  
dla Ciebie na oknie  

usiadł barwny motyl.  
Dziś dla Ciebie, Mamo, 
 płyną białe chmurki,  

a wiatr je układa  
w świąteczne laurki.  

Dziś dla Ciebie, Mamo  
śpiewa ptak na klonie  

i dla Ciebie kwiaty  
pachną też w wazonie. 
 Dzisiaj, Droga mamo,  

masz twarz uśmiechniętą 
 – niechaj przez rok cały 

 trwa to Twoje święto!  



W Dzień Matki warto pokusić się o miły gest i 
sprawić mamie przyjemność. Możemy zachęcić 
naszą mamę do różnych wspólnych zajęć. Niech 

mama poczuje się jak bogini!  



Nasza wspólna foto - sesja 

Zachęć mamę do wykonania wspólnych zdjęć. Możecie 
się przebrać w różne stroje i kapelusze. Potem 

wykonajcie razem piękną ramkę na to wyjątkowe 
zdjęcie. 



Mama jest klientką salonu piękności, a Ty jego 
pracownikiem. Masz dziś wyjątkową możliwość wykonania 

mamie fryzury i makijażu lub maseczki z ogórka.  

Mama w salonie piękności 



Poproś mamę, aby ułożyła się wygodnie na łóżku.  
Recytując prosty wierszyk wykonaj mamie masaż pleców.  

Mama w salonie masażu 

Idzie pani: tup, tup, tup (stukamy plecy opuszkami palców), 
dziadek z laską: stuk, stuk, stuk (stukamy w plecy zgiętym palcem), 
skacze dziecko: hop, hop, hop (opieramy dłoń na przemian to na przegubie i na palcach) 
żaba robi długi skok (dotykamy stóp, pleców i głowy) 
Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu (dmuchamy w jedno i w drugie ucho) 
kropi deszczyk: puk, puk, puk (stukamy w plecy wszystkimi palcami) 
deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup (klepiemy plecy dłońmi złożonymi w miseczki) 
a grad w szyby łup, łup, łup (stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści) 
Świeci słonko (palcem wykonujemy na plecach koliste ruchy) 
wieje wietrzyk (dmuchamy we włosy) 
pada deszczyk (znowu stukamy opuszkami palców) 
Czujesz dreszczyk?  (leciutko szczypiemy w kark) 



Przygotuj następujące składniki: długie biszkopty, 
śmietanę 30%, serek mascarpone, cukier puder, 

truskawki, bita śmietana 

Deser  truskawkowy dla mamy 

1. Śmietanę ubij na sztywno i połącz ją  z serkiem mascarpone. Pod koniec 
ubijania dodaj cukier puder.  
2. Truskawki zmiksuj blenderem. 
3.  Na spodzie pucharków poukładaj kilka pokruszonych biszkoptów. 
Następnie nałóż masę serową, potem zmiksowane truskawki i na wierzch 
bitą śmietanę. Biszkoptami i kawałkami truskawek możesz ozdobić deser. 
SMACZNEGO! 



Przygotuj następujące materiały: 
kolorowa kartka z bloku technicznego, 
kolorowe paski i kółka, zielona kartka, 

nożyczki, klej. 

Wytnij paski i sklej je ze sobą. 
Następnie przyklej je wokół 

wybranego koła 

Laurka dla Mamy 



Z pasków składamy także harmonijkę, którą 
podklejamy na środek koła i przyklejamy do 

kartki. W ten sposób kwiatek będzie delikatnie 
odstawał od kartki. 

Z zielonego papieru wycinamy łodygę i 
liście.  

W ten właśnie sposób wykonałeś 
samodzielnie piękną laurkę dla swojej 

mamy. 
Gratulacje! 



 
 
FB: Inspiracje i dekoracje plastyczne 
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