
DZIE  Ń   MATKI  

Dzień Matki – święto obchodzone corocznie jako wyraz szacunku dla wszystkich mam. 
Dokładna data przypadania Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest świętowany. W 

Polsce święto to przypada na 26 maja.  To święto ma na celu okazanie mamom 
szacunku, miłości, podziękowania za trud włożony w wychowanie. W Polsce Dzień Matki 

obchodzono po raz pierwszy w 1914 roku w Krakowie 

Do tradycji należało składanie mamie podarunków: głównie kwiatów i słodyczy, w zamian 
za otrzymane błogosławieństwo. Inaczej  sprawa przedstawia się w Stanach 

Zjednoczonych. 
W 1858 amerykańska nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej 
Pracy, zaś od 1872 Dzień Matek dla Pokoju promowała Julia Ward Howe. Z czasem 
zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal wszystkie stany, zaś w 1914 Kongres USA 

uznał przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe. 

Daty dnia matki w niektórych państwach: 
Druga niedziela lutego - Norwegia 

3 marca - Gruzja 
8 marca - m.in. Maroko,Rosja,Serbia,

Wietnam 
26 maja - Polska 

Mama w różnych językach : 
Mutter - niemiecki Madre - 

włoski Mère - 
francuski Matka -
 słowacki Máthair -

 irlandzki Mor - szwedzki 

  

Życzenia dla mam

 Żyj mamusiu długie lata, 
niech Ci anioł wieniec splata. 

Niech Ci splata z białej róży, żyj mamusiu jak najdłużej. 



Droga Mamo!
 Życzyć Ci z okazji Dnia Matki wielu rzeczy chcę: 

byś nie chorowała, zawsze na ustach radość miała i nigdy nie posmutniała. 
Słońce na niebie świecące jest dla Ciebie. Kocham Cię! 

Jesteś dla mnie najważniejszą osobą w życiu!!

Mamo, Ty mnie życia uczyłaś. 
Wszystko, co miałaś, mi poświęciłaś. 
Nikt nie ofiaruję mi nigdy więcej. 

Dziś więc daję Ci serce w podzięce. 

Kochana Mamo!
Niech ten radosny dzień

na zawsze Twe troski odsunie w cień.
Niech się śmieje do Ciebie świat,

blaskiem szczęśliwych i długich lat! 

A teraz coś co może się przydać, czyli ciekawe pomysły na pracę plastyczną dla mamy.
W razie, gdyby były wątpliwości, podaję linka, w którym jest napisane co trzeba robć 

krok po kroku :)
https://lecibocian.pl/prezent-dla-mamy-diy-papierowe-kwiaty-na-dzien-matki/?

fbclid=IwAR1sk5GKECnVacMjKjM1OXOj2wbUFgdFOl918QdkF3GV1seJFGW0hzwyE5
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Papierowe kwiaty dla mamy – co potrzeba?

wydrukowany szablon z wazonem,

wykałaczki,
nożyczki,

klej,
kolorowe papiery,

sznurek,
dziurkacz

Pobierz szablon z wazonem znajdujący się na dole wpisu. Wydrukuj go na sztywnym 
papierze i wytnij. Wytnij 2 małe kółka z żółtego papieru – moje mają wielkość monety o 

nominale 2 grosze. 

Z kolorowych papierów powycinaj paski o grubości ok. 0,5 cm i długości ok. 6 cm. Sklej 

https://lecibocian.pl/prezent-dla-mamy-diy-papierowe-kwiaty-na-dzien-matki/?fbclid=IwAR1sk5GKECnVacMjKjM1OXOj2wbUFgdFOl918QdkF3GV1seJFGW0hzwyE58
https://lecibocian.pl/prezent-dla-mamy-diy-papierowe-kwiaty-na-dzien-matki/?fbclid=IwAR1sk5GKECnVacMjKjM1OXOj2wbUFgdFOl918QdkF3GV1seJFGW0hzwyE58
https://lecibocian.pl/prezent-dla-mamy-diy-papierowe-kwiaty-na-dzien-matki/?fbclid=IwAR1sk5GKECnVacMjKjM1OXOj2wbUFgdFOl918QdkF3GV1seJFGW0hzwyE58


ze sobą krańce każdego paska. 

Sklejone paski przyklej do żółtego kółka. 

Za pomocą kleju przyklej patyczek i doklej drugie żółte kółeczko. Kwiatek jest 
gotowy. Przygotuj ich tyle ile chcesz umieścić w wazonie dla mamy. Następnie przyklej 
je do wazonu za pomocą taśmy. Zrób wazonie dziurki dziurkaczem i zawiąż sznurek lub 

wstążkę. 

Gotowe! 

 

  


