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Historia Święta Matki
Choć korzenie Dnia Matki często wiąże się ze starożytnymi kultami Dzień 

matki obchodzimy w Polsce 26 maja. Mamy są wtedy obdarowywane 
kwiatami i drobnymi upominkami w podziękowaniu za ich miłość i pracę. 
Początki tego święta sięgają starożytnych Greków i Rzymian. Co ciekawe, 

np. w Mongolii to święto obchodzone jest aż dwa razy, a w USA to oficjalne 
święto państwowe.



Po raz pierwszy w Polsce 
Dzień Matki świętowano 

w Krakowie 
w 1923 roku. Od tej pory 

co roku, 
26 maja, mamy są 

obdarowywane laurkami, 
kwiatami i upominkami 

od swoich dzieci i bliskich.



Święto to pochodzi ze starożytnej Grecji 
i Rzymu. Wtedy czczono Matki-Boginie, 

opiekujące się światem, zapewniające urodzaj 
i płodność. W Anglii święto matek nazywano 

"niedzielą u matki", było to jednak raczej 
święto religijne. Matkom składano wizytę 

w kościele. Był to też dzień wolny od pracy. 
W znanej nam formie święto wróciło do Anglii 

po II wojnie światowej.



Najpopularniejszym terminem Dnia Matki jest 
druga niedziela maja. Kraje, które wtedy 

świętują :Australia, Austria, Belgia, Brazylia, 
Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Kuba, 

Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Ekwador, 
Finlandia, Niemcy, Grecja, Hongkong, Indie, 

Japonia, Łotwa, Malta, Malezja, Holandia, Nowa 
Zelandia, Peru, Portoryko, Filipiny, Singapur, 

Słowacja, Republika Południowej Afryki, 
Szwajcaria, Republika Chińska, Turcja, 
Ukraina, Stany Zjednoczone, Włochy, 

Wenezuela.
W Indonezji święto mam obchodzone jest 22 

grudnia.
W licznych krajach Dzień Matki obchodzony 

jest razem z Międzynarodowym Dniem Kobiet 
8 marca.



Ciekawie obchodzi się 
Święto np. we 

Włoszech. Dzieci pieką 
wtedy mamom 

(z pomocą rodziców) 
ciastka 

w kształcie serc.



W Serbii i Czarnogórze popularny jest zwyczaj 
zwany "łóżkowym więzieniem". Dzieci nie 

wypuszczają swoich mam z łózka, jeżeli nie 
dostana od nich słodyczy. W zamian za to 

pomagają im w domowych obowiązkach, tak by 
mogły wypoczywać.



A Ty jaki sposób wybierzesz, by uczcić ten 
wyjątkowy dzień ze swoją mamą?

• Może podpatrzysz tradycje od włoskich lub serbskich i jugosłowiańskich 
dzieci?



A może…
wspólnie z tatą przygotuj dla mamy lampion

• Lampion ze słoika wypełniony pachnącą solą morską i klimatycznym 
świtałem zachwyci każdą mamę, a jego wykonanie jest bardzo proste



Potrzebujesz:

słoik, farbę akrylową, gąbeczkę ewentualnie 
pędzel, waciki kosmetyczne, koronkę lub 
ozdobną tasiemkę do wykończenia, sól do 
kąpieli w wybranym kolorze i zapachu do 
kupienia w drogeriach i marketach na dziale 
kosmetycznym, małe świeczki, papierową 
taśmę klejącą.



• Słoik oklejamy papierową taśmą klejącą z dowolnym wzorem. My 
wybraliśmy serce więc wycięłam nożyczkami dwie połówki serca 
i przykleiłam je na słoik. Taki wzór wycięty z taśmy można użyć 

kilkukrotnie, więc spokojnie prace można wykonać nawet z rodzeństwem. 
Teraz trzeba całość pomalować farbą akrylową i gąbeczką lub farbą 

w sprayu. My wybraliśmy kolor biały, bo bardzo ładnie odbija światło, ale 
możecie wybrać inne kolory. Po pomalowaniu i wysuszeniu delikatnie 

odrywamy taśmę i uzyskujemy piękny wzór w kształcie serca.



• Teraz z zabarwionych 
i wyciętych płatków róż 
wykonanych z płatków 
kosmetycznych zwijamy 
kwiaty. Koronkę i kwiaty 
przyklejam klejem na 
gorąco. Do słoika do 
wysokości około 1/3 
wsypuję pachnącą i 
kolorową sól morską, 
wkładam świeczkę i nasz 
lampion jest gotowy.



A także…
nie zapomnij wyrecytować mamie krótkiego wierszyka 
oraz zerwać dla niej kwiatuszków w ogrodzie

Mamo, mamo dziś wszystkie dzieci,
niosą tobie życzeń bukiecik.

Serduszka gorące, kwiatuszki pachnące
co wyrosły na naszej łące.

Niech te kwiatki powiedzą same, 
jak my bardzo kochamy mamę.

Rumianki i bratki, stokrotki, bławatki
niech ucieszą serce mej matki.




