
26 MAJA 
DZIEŃ MATKI 



26 maja Dzień 
Matki – to święto 
obchodzone jako 
wyraz szacunku 
dla wszystkich 

matek. 



HISTORIA ŚWIĘTA 



Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki – boginie, 

będące symbolem płodności i urodzaju. Gdy cesarstwo rzymskie przejęło chrześcijaństwo zabroniono 

wyznawania innych bogów. 

 Zwyczaj ten powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą niedziela u matki. Początkowo co roku w 

czwartą niedzielę postu odprawiano modły w najbliższej katedrze. W zwykłe niedziele odbywały się one 

w pobliskich kościołach. Dzień, w którym obchodzono to święto, był wolny od pracy.. Zwyczaj przetrwał 

do XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.  

W Stanach Zjednoczonych w 1858 roku amerykańska nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła 

Dni Matczynej Pracy, zaś od 1872 roku Dzień Matek dla Pokoju promowała Julia Ward Howe. Annie 

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 roku Kongres Stanów Zjednoczonych uznał 

przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe. 

Dzień Matki w Polsce 

W Polsce przedwojennej nie było konkretnej daty tego święta..  

Obecnie w Polsce święto to przypada na 26 maja. W tym dniu matki są zwykle obdarowywane laurkami, 

kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. Święto to ma na 

celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie.  

 

 



Dzień Matki na świecie ma 

ustanowione różne daty, w 

zależności od kraju. 

W niektórych krajach rolę Dnia 

Matki pełni Dzień Kobiet😉  
 





 Prawdopodobnie nie ma drugiej takiej osoby, która miałaby tak niesamowity wpływ na nasz 

rozwój, nieustannie dbałaby o nasze zdrowie i zawsze starała się sprostać wszystkim 

potrzebom. Nikt inny nie przychodzi nam do głowy, kiedy myślimy o prawdziwym strażniku 

naszego życia, który czuwa nad nami  24 godziny na dobę – to nasza mama.  

 Ustalony w kalendarzu Dzień Matki delikatnie przypomina, że to idealny czas na podziękowania. 

W tym dniu dla naszych mam liczy się pamięć o ich święcie. Nie oznacza to, że przez cały rok 

możemy zapominać o odwiedzinach, okazywaniu miłości i wdzięczności naszym mamom!!! 

26 maja nasze mamy powinny czuć się wyjątkowo. Dlatego warto pomyśleć co zrobić aby tak 

było. Można podarować mamie kupiony w kwiaciarki bukiet kwiatów czy jakiś upominek, jednak 

dla mamy najlepsze są własnoręcznie zrobione podarunki, czy ugotowany obiad lub upieczone 

pyszne ciasto;-)  



Co możemy 
zaplanować na Dzień 

Mamy 

• Może przygotowanie pysznego 

śniadania ?– wstajesz rano, a na stole w 

kuchni czeka pięknie pachnący posiłek? To 

nie magia, a spracowane ręce Twojej 

rodzicielki. W Dzień Matki możecie 

zamienić się miejscami, postaw się w roli 

kucharza i pozwól swojej mamie pospać 20 

minut dłużej. Taki poranek na pewno będzie 

doskonałym  rozpoczęciem wspaniałego 

dnia   



• Może wyręczanie z obowiązków ?– 

zwykły powszedni dzień przepełniony jest 

domowymi zadaniami, które z reguły 

opierają się na barkach mam. Pranie, 

prasowanie, zakupy, gotowanie, mycie 

naczyń, sprzątanie, spacer z pupilem itp.  

Jeśli wykonasz samodzielnie 

przynajmniej połowę z nich, z pewnością 

uda się wygospodarować niemałą chwilę na 

spędzenie czasu wspólnie 

https://www.jumbo-shop.pl/blog/system-nawadniania-kropelkowego/


• Może wspólny spacer? Po całym dniu 

przepełnionym mnóstwem 

obowiązków, spacer będzie dla 

naszych mam chwilą oddechu i relaksu. 

Jest to również dobry moment by 

powiedzieć naszym mamom, jak 

bardzo są dla nas ważne.  



• Może wspólne oglądanie zdjęć z 

naszego i naszej mamy dzieciństwa 

połączone z rozmową? Mamy zawsze 

bardzo chętnie wracają do czasów 

kiedy byliśmy mali. Potrafią godzinami 

przeglądać nasze fotografie i 

opowiadać o zdarzeniach ujętych na 

nich. Taki powrót do przeszłości 

zawsze wywołuje u naszych mam 

uśmiech na twarzach. 



• Może coś własnoręcznie wykonanego? 

Kiedy ma się kilka lat kartka z życzeniami 

czy obrazek przedstawiający ukochaną 

rodzicielkę wydaje się najlepszym 

prezentem na Dzień Matki. Z biegiem czasu 

rezygnujemy z tych pomysłów. Może warto 

powrócić do dziecięcych zwyczajów i 

przygotować coś własnoręcznie. 

Niekoniecznie musi to być portret. Jednak 

dobrze jest zastanowić się, co lubimy robić 

w życiu i wykorzystać swoje mocne strony.  

 



NAWET JEŚLI NIE CZUJESZ SIĘ JUŻ DZIECKIEM, TO NIE ZNACZY, ŻE JESTEŚ 
“ZWOLNIONY” Z OBCHODZENIA TEGO ŚWIĘTA.  

DLA SWOJEJ MAMY NIGDY NIE PRZESTAJESZ BYĆ DZIECKIEM 
DZIEŃ MATKI NIE MA TERMINU WAŻNOŚCI.  

 



Materiały pochodzą ze stron: 

• https://mojafirma.infor.pl/nieruchomosci/ogrod/291658,Kwiaty-fioletowe-GALERIA.html 

• https://pl.wikipedia.org 

• mamotoja.pl 

• medme.pl 

• robojet.pl 

• szczecin.lasy.gov.pl 

• demotywatory.pl 

• pl.printest.com 

• https://www.jumbo-shop.pl/blog/dzien-matki-niezapomniane-wydarzenie/ 

• szkolneinspiracje.pl 

• grafinia.pl   
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