
Drodzy Uczniowie,  

 

w tym tygodniu naszym głównym tematem jest  

Dzień Matki. Poznacie historię tego święta oraz 

będziecie mieli okazję wykonać samodzielnie prezenty 

i laurki dla waszych kochanych mam.  

Zapraszamy do nauki i zabawy       

 

       Wychowawcy świetlicy  

 

DZIEŃ MATKI 

historia święta 

 

 

 

26 maja  obchodzimy w Polsce Dzień Matki, coroczne święto mające na celu okazanie 

matkom szacunku, miłości, podziękowania za trud włożony w wychowanie. Historia tego 

święta sięga czasów starożytnych. Zastanawialiście się kiedyś, skąd się wzięło i jak 

dawniej wyglądało? Zapraszamy do lektury!      



 

Źródeł święta można dopatrywać się w wielu kulturach, ale jedno z nich prowadzi do 

starożytnego Egiptu, gdzie ludzie czcili boginię Izydę będącą ucieleśnieniem doskonałej matki 

i żony. Była matką Horusa, a więc matką samego króla. W starożytnym Egipcie matka była 

kobietą nad wyraz szanowaną, czego można doszukać się w wielu tekstach z tego okresu.  

W czasie procesu sądowego sędzia mógł uzależnić werdykt od faktu, czy pozwany 

zadowolił „serce matczyne”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy 

matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. Zgodnie ze swoimi politeistycznymi 

wierzeniami celebrowali nadejście wiosny podczas barwnych festynów. Z rozkwitem wiosny 

w Grecji ofiary składano bogini Rei, żonie Kronosa, która według mitologii była matką 

wszechświata i wszystkich bóstw. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nieco inaczej świętowali Rzymianie, którzy oddawali cześć bogini Cybele – uroczystości 

trwały trzy dni i nazywane były Hilariami (Święto Radości). Bardzo prawdopodobne, że 

Hilaria obchodzono od 15 do 18 maja. 

Jak większość świąt pogańskich, tak i rzymskie Hilaria, stały się „inspiracją” dla patriarchów, 

by stworzyć święto Matki Boga. Po latach dzień, w którym było obchodzone, został tym, w 

którym powinno odbyć się podróż do rodzinnej parafii, by tam oddać cześć zarówno Matce 

Boga, jak i własnej. Tymczasem niektóre ze starożytnych obchodów przetrwały do dziś, np. w 

Indiach, w tradycji hinduskiej ważną rolę odgrywa święto Durgapudźa, czyli obchody ku czci 

bogini Durgi. 

Tradycja święta matki została zapomniana na bardzo długi czas. Dopiero w XVII wiecznej 

Anglii oraz Szkocji powrócono do oddawania czci matkom pod nazwą „Niedziela u Matki”( 

„Mothering Sunday” ) obchodzono w 4 niedzielę Wielkiego Postu. Ta niedziela była wolna 

od pracy i dorosłe dzieci wracały na ten jeden dzień do swoich matek. 

Skąd to święto w Anglii? Wiele chłopców i dziewcząt pracowało jako służba na dworach 

bogatych rodzin, często wyjeżdżając z domu i mieszkając u swoich pracodawców. Siłą rzeczy 

w swoich rodzinnych domach bywali bardzo rzadko, pracowali przez 7 dni w tygodniu. 

Niedziela u Matki to był wolny dzień. Córki piekły specjalne ciasto dla mam tzw. „Ciasto 

Matczyne„, przywoziły je do domu na znak szacunku i miłości. Innymi podarkami były kwiaty 

i słodycze, matki dziękowały błogosławieństwem. Święto przetrwało do XIX wieku, a 

ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej. 

Od 1872 r. Dzień Matek dla Pokoju promowała Julia Ward Howe. Ann Marie Jarvis, córce Ann 

Jarvis, w 1905 roku udało się ustanowić Dzień Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił 

się na niemal wszystkie stany, zaś w 1914 Kongres USA i prezydent Woodrow Wilson uznali 

przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe. Przed domami i 

instytucjami publicznymi wywiesza się flagę narodową dla uczczenia matek Jest to zasługa 

aktywnych działań panny Ann Marie Jarvis. 

Historia Dnia Matki w Polsce związana jest z Krakowem, gdzie w 1914 roku święto to 

było obchodzone po raz pierwszy. Od tamtego odległego momentu dzień matki jest w 

Polsce obchodzony co roku 26 maja. W Polsce święto nie jest narodowym, a ponieważ nie 

wypada (jak w większości krajów) w weekend – nie jest dniem wolnym. 26 maja nasze 

mamy są obdarowywane kwiatami, bombonierkami, laurkami oraz innymi upominkami.  

 

A jak wygląda obecnie Dzień Matki w  innych wybranych krajach?  

W RPA Dzień Matki obchodzi się tam w drugą niedzielę maja. Ciekawe jest to, że dzieci małe 

i duże zakładają czerwone i różowe ubrania. Jeśli mama już odeszła, dzieci ubierają się na biało. 

W Kanada – tam również jest obchodzony w drugą niedzielę maja. Świętuje się hucznie, są 

specjalne przyjęcia w restauracjach, dzieci obdarowują mamę słodyczami i ciastkami 

pieczonymi tylko z okazji tego święta. 



Niemcy świętują Dzień Matki od 1922 roku, 10 lat później ustanowiono go świętem 

narodowym. Obchodzi się go w drugą niedzielę maja, a jeśli Zielone Świątki wypadają tego 

dnia, to święto Matki przenosi się na tydzień wcześniej. Mamy dostają kwiaty, kartki i drobne 

prezenty, które wyrażają miłość, szacunek i przywiązanie. 

Hindusi w Indiach obchodzą w październiku huczne święto Durga Puja ku czci bogini matki 

Durga. Hinduskie mamy mają swoje święto od ponad 10 lat i tego dnia dostają kwiaty oraz 

zaproszenie na obiad poza domem, choć raz nie muszą same przygotowywać posiłku. 

Natomiast w Rosji Dzień Matki obchodzony jest nie na wiosnę, ale w ostatnią niedzielę 

listopada. O mamach pamiętają nie tylko dzieci, ale również władze państwowe, które z tej 

okazji organizują wiele koncertów i festynów. 

Pamiętajmy o uroczystym obchodzeniu tego niezwykłego dnia, nie wstydźmy 

się celebrować naszych uczuć do matek, nieważne jest przecież, czy mamy lat  

6, 12 czy 50. Zawsze jesteśmy i będziemy dziećmi, w oczach naszych mam        

a najważniejsza jest pamięć.  

 

 
źródla: mothersdaycentral.com, legacyproject.org 



Piosenki, wiersze oraz życzenia dla mamy: 

 

 

-piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=S8wjPm8wv-w&list=RDM0CeBf0VXnk&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g  

 

 

-życzenia z okazji Dnia Mamy: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ueZ1vWjjYTY  

 

 

-wierszyk dla mamy: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F4b9VG2l484  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs
https://www.youtube.com/watch?v=M0CeBf0VXnk
https://www.youtube.com/watch?v=S8wjPm8wv-w&list=RDM0CeBf0VXnk&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g
https://www.youtube.com/watch?v=ueZ1vWjjYTY
https://www.youtube.com/watch?v=F4b9VG2l484


Pomysły na prezenty i laurki dla mamy: 

 

 

-laurki dla mamy:  
  

https://www.youtube.com/watch?v=GCS5xqDWenU  

 

https://www.facebook.com/zwariowanetrio/posts/584268562207073 

https://www.facebook.com/BastelnAnleitungen/posts/166511054901821 

https://polki.pl/rodzina/dziecko,5-pomyslow-na-

laurke,10079579,artykul.html?fbclid=IwAR0zu6rnG82f8atJcHWJ8ATJm-

ojaHv1Mj6f4hOJRKg20SyXcoG6XxPE7AU#Laurka%20dla%20mamy%20z%20makaronu 

 

 

-laurka z kwiatowym sercem: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCybVZmHNz4  

 

 

-laurka- kwiaty: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lFBmzm6fRXg  

 

-laurka z różnokolorowych serc: 

https://www.youtube.com/watch?v=BUtlzhXfqmA&fbclid=IwAR1Tbje1QRKXnmOgHqPKz

OgtVY2PxGskPX1X5xiXnInY-bF-PrrC1-pK_y4 

 

 

 

-własnoręcznie zrobione prezenty dla mamy: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X-tIIpkoPgk 

 

https://www.szkolneinspiracje.pl/10-pomyslow-na-prezent-z-okazji-dnia-matki/  

 

https://ekodziecko.com/category/prace-plastyczne/dzien-mamy-i-taty 

 

https://blondynkikreatywnie.blogspot.com/2018/05/dzien-matki-dzien-ojca-diy-

inspiracje.html  
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https://czasdzieci.pl/inspiracje/d,28-dzien_mamy_dzien.html    

 
 

-okulary dla mamy: 

https://drive.google.com/file/d/1j7nBSlLEJGF9iuhujvuiKgvc4UIPLc_l/view?usp=sharing 

 

  

-kosz z kwiatami dla mamy: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=orpB8KR9Qmw  

 

-zakładki do książek dla mamy: 

https://mamatosiaczka.blogspot.com/2020/05/zakadki-do-ksiazek-serduszko-

zawieszka.html?m=1&fbclid=IwAR16LuMUj8I8y3VL7oYKinJ6NMgErXBL5zGg93kJkL8B

nz_Pa3LuPz6_utM 

 

-bukiet z filcu dla mamy: 

https://zwariowanetrio.blogspot.com/2019/05/bukieciki-na-rozne-

okazjefilc.html?m=1&fbclid=IwAR3FDWpFJ26CDFtL-

Xoc1_Vnq9A1Vv4VESEWGpgREWuLoV9hidxE4_Kgbpg 

 

-kwiaty z płatków kosmetycznych: 

https://www.facebook.com/watch/?v=634812914043072 

 

-łąka kwiatów dla mamy: 

https://www.gamazbik.com/post/%C5%82%C4%85ka-kwiat%C3%B3w-dla-mamy-zabawa-

plastyczna?fbclid=IwAR2-Mma0lGCSxfrOIokIsV-185OYJWzv-

CE4dhRT4y12X7NQQ6IMw77RBIs 
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-motyl dla mamy z worka i bibuły: 

https://www.youtube.com/watch?v=uukvUrRd5ec&feature=emb_logo&fbclid=IwAR3ngx4as

eWrmPKhfbuADSyiy7uYKTW2h3_Z3Wf-RZq0gUWk6oS1coaWjvg 
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Dzień Matki- karty pracy: 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



Gry i zabawy: 

 

 

 

- „Turlamy kwiaty dla mamy”: 

 

 

Jestem mieszkańcem Kalisza: 

 

 
- Centrum Informacji Turystycznej w Kaliszu: 

 
http://www.cit.kalisz.pl/cat2,34 
 

Ta strona ma na celu wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego w mieście Kalisz 

oraz zapoznanie z jego historią i miejscami, które warto odwiedzić. 

Na stronie Centrum Informacji Turystycznej w Kaliszu można znaleźć dużo atrakcji dla 

dzieci. 
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Edukacja zdrowotna dla najmłodszych: 
 

 

 

-produkty mleczne: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Veacl9J-yrQ 

 

-produkty zbożowe: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HSN9mM6lyzU 

 

 

Zadanie: Po obejrzeniu tych dwóch filmików, proszę przygotować samodzielnie lub z 

pomocą zdrowy posiłek na bazie jogurtu, produktu zbożowego oraz owoców. Smacznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Veacl9J-yrQ
https://www.youtube.com/watch?v=HSN9mM6lyzU


 

-gimnastyka z Felkiem : 

 

 

 



Ciekawostki: 

 

-Jak powstaje tęcza?: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR00YuS0

FAbU_vU7UmJV7dFv-15ziVkGfaMu7UJUBQRqS34f7Z7ZwrWeVxY 
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