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Dzień Matki to święto
obchodzone jako wyraz
szacunku dla wszystkich
matek. Początki święta
sięgają czasów
starożytnych Greków i
Rzymian. Kultem
otaczano wtedy matki-
boginie, symbole
płodności i urodzaju. W
późniejszych czasach
cesarstwo rzymskie
przyjęło chrześcijaństwo i
tym samym zabroniono
wyznawania innych
bogów.
Zwyczaj ten powrócił w
siedemnastowiecznej
Anglii pod nazwą
„Niedziela u matki”. Do
tradycji należało składanie
matce podarunków,
głównie kwiatów i
słodyczy, w zamian

za otrzymane
błogosławieństwo.
Zwyczaj przetrwał do XIX
wieku. Ponownie zaczęto
go obchodzić po
zakończeniu II wojny
światowej. Data obchodów
Dnia Matki zależy od
kraju, w którym jest
świętowany.
W Polsce przedwojennej
obchodzono Dzień Matki.
Nie było ustalonej
corocznej daty, przy czym
ich organizacją zajmował
się PCK.
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.
Tego dnia bardzo często
w przedszkolach i
szkołach odbywają się
uroczyste akademie
poświęcone mamom. Jest
to okazja dla
najmłodszych, aby wyrazić
swoje uczucia do nich,
często w bardzo
wzruszający sposób.  
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Autorskie wierszyki

Moja mama
wszystko wie!
Moja mama
kocha mnie.

W dniu jej święta, 
Święta Mamy, 

dam jej
koszyk z

kwiatuszkami.

Kasia

Jeśli masz 
na świecie mamę,

Czy bogatą, 
czy też biedną,

To ją kochaj i pamiętaj,
Że masz mamę tylko

jedną!

Maja

Droga 
i Kochana Mamusiu!

Życzę Ci sto lat życia.
Aż nie wiem

jak Ci podziękować
za tyle cierpliwości,

wyrozumiałości
a przede wszystkim tej

miłości i że mnie
wychowałaś.

Julita

Nasze kolorowe laurki,
rymowane wierszyki,

listy, portrety
 - wszystkie świadczą  

  o bezgranicznej
miłości do Mamy

Dom to wcale nie są ściany i sufity, i podłogi, ale ręce naszej mamy! 
Anna Kamieńska

Maja

Kasia
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Ty pierwsza pod sercem mnie
 nosiłaś. 

Bawiłaś, uczyłaś i piersią karmiłaś. 
Łzy ocierałaś, a potem bajki

opowiadałaś.
Zawsze przy mnie trwałaś. 

I za to Ci mamo po prostu dziękuję.
Bo innych słów mi brakuje. 

Kocham Cie zawsze i nigdy nie
przestanę. 

Niech nasza miłość na zawsze
zostanie.

Laura

Czy to lato
Czy też jesień 

Ja z kwiatuszkiem
Do Ciebie spieszę 

Tyś mą mamą ukochaną
Ciebie kocham mocą całą

Kinga

-

-

Autorskie wierszyki

Kewin

-
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Mamo moja kochana,
Uśmiechnięta jesteś od rana,

Po kuchni się krzątasz,
Mieszkanie pięknie sprzątasz, 

Pierzesz, obiady gotujesz,
Zmęczenia nigdy nie czujesz,

Zawsze mnie wspierasz, 
we wszystkim co robię,

I za to chcę dzisiaj podziękować
Tobie.

Adrianna

Moja Mama jest kochana,
codziennie miła i roześmiana.

Dziś chcę jej za to podziękować
i mocno ją ucałować.

Za twe dobre serce i poświęcenie,
przyjmij ode mnie szczere życzenie.

Żebyś zawsze była zdrowa,
uśmiechnięta i wesoła.

Alan

Autorskie wierszyki

-

Adrianna

Kasia
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Racławice, 25.05.2020 r
    Najdroższa Mamo!

Przepraszam Cię, że nie odpisywałem, ale ostatnio nie mogłem znaleźć wolnego czasu. Od czasu wprowadzenia nauczania
zdalnego mam dużo nauki i mnóstwo dodatkowych zajęć. Na wstępie bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i gorąco całuję.
Choć nie mogę osobiście złożyć Ci życzeń z okazji Twojego święta, piszę do Ciebie w wolnej chwili.
Mamo, jesteś dla mnie najdroższą i najukochańszą osobą. Poświęcasz dla mnie wszystko, swój wolny czas i przyjemności.
Zawsze mogę Ci się zwierzyć ze wszystkich moich problemów. Gdy nie wracam do domu na czas, czekasz zatroskana, dając
tym samym świadectwo, jak bardzo się o mnie martwisz oraz mnie kochasz. Choć nieraz byłem na Ciebie zły, teraz wiem, że
to było niepotrzebne. Dziękuję Ci, że znosisz moje humory, lenistwo, bunty, które niekiedy dają się we znaki.
Ty jedyna potrafisz ,,utemperować'' mój charakter. Przepraszam za słowa wypowiedziane niekiedy w zdenerwowaniu, teraz
bardzo ich żałuję. I choć czasem powiedziałem o wiele za dużo, nigdy nie przestałaś mnie kochać.
Od wczesnego dzieciństwa zajmowałaś się mną. Uczyłaś chodzić, mówić.Do dziś pamiętam wspólne zabawy w parku,
pieczenie babeczek, malowanie jajek i szukanie zajączka wielkanocnego. Najbardziej podziwiam Cię za to, że w tym
wszystkim byłaś sama i musiałaś radzić sobie z występującymi problemami.
Dziękuję Ci Mamo, że nauczyłaś mnie otwartości, wyrozumiałości, prawdomówności, szacunku do samego siebie i innych.
Bez Ciebie nie poradziłbym sobie w życiu, które jest niekiedy tak trudne.  I choć czasem jest lepiej, czasem gorzej, zawsze
potrafimy się porozumieć i iść na kompromis. Kocham Cię najbardziej na świecie i nikt nigdy nie zastąpi mi Ciebie. Dziękuję,
że nauczyłaś mnie kochać życie! Zawsze byłaś i jesteś moim największym skarbem. Wiem, że czytając ten list, uronisz
niejedną łzę, ale żadne moje słowa nie wyrażą tego, jak bardzo Cię kocham.
Napisałem do Ciebie, bo chcę, abyś wiedziała, że to, czego nie potrafię wyrazić słowami, łatwiej mi przelać na papier. Dziś, w
Dniu Matki, chcę Ci za to wszystko serdecznie podziękować. Życzę, byś zawsze była zdrowa, uśmiechnięta i nigdy nie
przestawała marzyć. Kocham Cię Mamo.

Twój syn - Kewin

--

List do mamy

--
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Kobieta dla mnie to najważniejsza.
Ze wszystkich kobiet ta

najpiękniejsza.
Bardzo się troszczy o moje zdrowie.
Słowa przykrego o mnie nie powie.
Czuwa nade mną nawet w nocy,
by złe sny nie miały żadnej mocy.
Pyszne obiadki dla mnie gotuje.

W sklepie prezenty piękne kupuje.
Dba, by ubrania były wyprane.

Włosy, paznokcie piękne, zadbane.
A kiedy w szkole z nauką trudności,

ona wyjaśnia mi zawiłości.
Ona zawodów sto wykonuje:

pierze, prasuje, sprząta, gotuje,

w piecu napali, posadzi kwiaty,
wypieli chwasty z wielkiej rabaty,

ciasto upiecze, zaprosi gości,
no i tych gości hojnie ugości.

I mogę tak jeszcze pisać i pisać,
żeby kobietę tę Wam opisać.

Powiem Wam jedno - kocham ją
szczerze.

Ona mnie kocha i ja w to wierzę.
Więc czy już wiecie kim jest ta Pani,

przez którą jesteśmy bardzo
kochani?

To nasza mama. Tak, rację macie
i mam nadzieję, że ją doceniacie.

Jakub

-

-

Autorskie wierszyki

-

-
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