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Temat: Serce dla mamy

Słuchanie wiersza pt.: „Bukiet”

W małym bukiecie majowe kwiatki
Zakwitły wczoraj na Święto Matki

Co w swoje święto Mama dostanie?
Tulipana od Adama
Konwalie od Partyka
Stokrotki od Dorotki

Bratki od Agatki
I dużo życzeń i buziaków

od swych kochanych dzieciaków.
Majowe kwiatki wstążką związane
Niech sto lat żyją mamy kochane

J. Mackiewicz 

Zapoznanie z tradycją obchodzenia Dnia Matki
W maju obchodzimy jedno z piękniejszych świąt w naszej kulturze – Dzień Matki. Jak to
zwykle bywa, początków należy szukać u starożytnych Greków i Rzymian. Wraz 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.
W czasach nowożytnych zwyczaj  nie był  kultywowany i  powrócił  dopiero ok.  XVI  wieku
w Anglii  i  Szkocji.  Wówczas w każdą czwartą niedzielę Wielkiego Postu obchodzono tzw.
matczyną niedzielę. Był to dzień wolny od pracy, podczas którego młode służące i młodzi
parobkowie odwiedzali rodzinne domy, by spędzić ten dzień ze swoimi matkami. Do tradycji
należało  składanie  podarunków,  głównie  kwiatów  i  słodyczy,  w  zamian  za  otrzymane
błogosławieństwo. 
W Stanach Zjednoczonych natomiast ustanowienie pierwszego oficjalnego Dnia Matki to
zasługa aktywnych działań panny Ann Marie Jarwis, której aktywna kampania zakończyła
się uchwaleniem przez Kongres święta narodowego obchodzonego w drugą niedzielę maja.
W Polsce po raz pierwszy obchodzono Dzień Matki w 1923 roku w Krakowie. Od tego czasu
corocznie, 26 maja, składamy mamom życzenia i obdarowujemy je drobnymi upominkami,
aby  w  tym  wyjątkowym  dniu  jeszcze  bardziej  okazać  rodzicielkom  miłość  i  szacunek.
Najmłodsi rysują laurki, a ci nieco starsi stają w progu z bukietem kwiatów, które mamy
powinny otrzymywać przez cały rok, a nie tylko w maju. 

Origami – proste serce dla mamy https://www.youtube.com/watch?v=GV6F3gys35Q 

https://www.youtube.com/watch?v=GV6F3gys35Q

