
DZIEŃ MATKI 

Tradycyjnie Dzień Matki w Polsce obchodzony jest 26 maja. W tym szczególnym dniu 

matki są obdarowywane wszelkiego rodzaju laurkami, prezentami oraz kwiatami przez swoje 

dzieci. Jest to wyraz szacunku i miłości do mam, które wkładają tak wiele trudu oraz 

poświęcenia w wychowanie swojego potomstwa.  

Historia święta  

Święto mam obchodzono już w Starożytnej Grecji i Rzymie, gdyż kult matek – 

opiekunek, bogiń i symboli płodności był tam silnie praktykowany. Dzień matki zwano 

Hilariami i również obchodzono w maju, z tym, że trwało 3 dni. W czasach nowożytnych 

zwyczaju nie kultywowano aż do XVI wieku, kiedy to powrócił w Anglii i Szkocji. W każdą 

czwartą niedzielę Wielkiego Postu obchodzono matczyną niedzielę. Z tej okazji odwiedzano 

dom rodzinny, aby obdarować mamę upominkiem i kwiatami. W 1907 r. Amerykanka Anna 

Jarvis, zrozpaczona po śmierci matki, zaczęła lobbować za ustanowieniem święta, które upamiętniało 

by miłość i poświęcenie wszystkich kobiet wychowujących dzieci. W 1914 r. Kongres ustanowił 

świętem narodowym każdą drugą niedzielę maja – w ten sposób narodził się Dzień Matki znany do dziś.  

W Polsce pierwszy raz obchodzono Dzień Matki w 1914 roku w Krakowie i już wtedy był to 

26. maja. Święto Matki każdy spędza na swój sposób. Przedszkola i Szkoły Podstawowe 

organizują z tej okazji spotkania, konkursy czy specjalne akademie dla mam uczniów. 

Własnoręcznie przygotowana laurka, prezent będą  najbardziej cenne dla mamy. 

 

 

 

 

 



Źródła: 

http://glamki.se.pl/relaks/w-wolnej-chwili/dzien-matki-historia-i-zwyczaje-na-

swiecie,58_5502.html 

https://www.newsweek.pl/polska/dzien-matki-kto-wymyslil-dzien-matki-skad-sie-wzial-

dzien-matki/nkw2cfd 

 
Jeżeli chcesz zrobić własnoręcznie laurkę lub prezent dla Mamy, oto kilka propozycji: 

https://blondynkikreatywnie.blogspot.com/2020/05/laurka-dla-

mamy.html?fbclid=IwAR3FvgGZoG9Usn19GeN71dGtGTYS5LfYUIEWEx5cXMWcJIoQZ7jFKL1i

yHw 

https://www.youtube.com/watch?v=5VBEnC87YXw 

https://www.youtube.com/watch?v=_dwU501DY5M 

https://www.youtube.com/watch?v=wut13HB66WQ 

Nie zapomnij o życzeniach dla Mamy: 

Za Twe czułe serce, 

za mądre nakazy 

w dniu Twojego święta 

dziękuję sto razy! 

Dzisiaj, droga Mamo, 

masz twarz uśmiechniętą. 

Niech przez rok cały 

trwa to Twoje święto. 

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,  

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,  

Za to, że dni moje tęczą malujesz  

dziś Mamo z całego serca Ci dziękuję! 

W kalendarzu Święto Matki 

z życzeniami śpieszą dziatki. 

Ja Ci mamo dziś w podzięce 

za Twe trudy daję serce 

i przepraszam za me psoty, 

za wybryki i kłopoty. 

Mam dla Ciebie bukiet życzeń, 

Moja Mamo ukochana, 

Niech Twa buzia będzie zawsze 

Tylko roześmiana, 

Niech Ci szczęście oraz zdrowie 

Nieustannie dopisują 

nich się Twoje marzenia 

w każdym dniu realizują. 

Źródło: 

https://wierszykolandia.pl/zyczenia-na-dzien-matki 

http://glamki.se.pl/relaks/w-wolnej-chwili/dzien-matki-historia-i-zwyczaje-na-swiecie,58_5502.html
http://glamki.se.pl/relaks/w-wolnej-chwili/dzien-matki-historia-i-zwyczaje-na-swiecie,58_5502.html
https://www.newsweek.pl/polska/dzien-matki-kto-wymyslil-dzien-matki-skad-sie-wzial-dzien-matki/nkw2cfd
https://www.newsweek.pl/polska/dzien-matki-kto-wymyslil-dzien-matki-skad-sie-wzial-dzien-matki/nkw2cfd
https://blondynkikreatywnie.blogspot.com/2020/05/laurka-dla-mamy.html?fbclid=IwAR3FvgGZoG9Usn19GeN71dGtGTYS5LfYUIEWEx5cXMWcJIoQZ7jFKL1iyHw
https://blondynkikreatywnie.blogspot.com/2020/05/laurka-dla-mamy.html?fbclid=IwAR3FvgGZoG9Usn19GeN71dGtGTYS5LfYUIEWEx5cXMWcJIoQZ7jFKL1iyHw
https://blondynkikreatywnie.blogspot.com/2020/05/laurka-dla-mamy.html?fbclid=IwAR3FvgGZoG9Usn19GeN71dGtGTYS5LfYUIEWEx5cXMWcJIoQZ7jFKL1iyHw
https://www.youtube.com/watch?v=5VBEnC87YXw
https://www.youtube.com/watch?v=_dwU501DY5M
https://www.youtube.com/watch?v=wut13HB66WQ
https://wierszykolandia.pl/zyczenia-na-dzien-matki


Ciekawostki: 

Zwierzęta matki i ich dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=dHrmiWdWpe0 

https://filing.pl/25-zwierzat-ktore-pokazuja-czym-jest-prawdziwa-milosci-matki-do-dziecka/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dHrmiWdWpe0
https://filing.pl/25-zwierzat-ktore-pokazuja-czym-jest-prawdziwa-milosci-matki-do-dziecka/

