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Obchody Dnia Matki 
na świecie 

Dzień Matki zbliża się wielkimi krokami. W Polsce
to święto wypada na 26 maja, więc najwyższa
pora, aby zacząć przygotowywać dla swojej
rodzicielki niespodziankę. Chociaż na całym
świecie data i obchody Dnia Matki różnią się od
siebie, niezmienne pozostaje to, że w tym dniu
swoją obecnością okazujemy naszym mamom
wdzięczność za ich bezwarunkową miłość oraz trud
włożony w nasze wychowanie. 
red. Gabi Niedzińska 

Włochy
W drugą niedzielę maja świętują Włosi, naród silnie
kojarzony z rodziną i tradycją. Tego dnia wszystkie
dzieci spotykają się, by złożyć życzenia na Dzień
Matki i podziękować najważniejszej osobie w życiu.
W tym dniu dzieci nie pozwalają swoim mamom na
prace domowe.

USA
W USA Dzień Matki obchodzony jest w drugą
niedzielę maja. Amerykanie tego dnia wydają
bardzo duże kwoty na prezenty dla ukochanych
rodzicielek. Najczęstszymi podarunkami są:
biżuteria, zaproszenie do restauracji lub kawiarni,
elektronika (tablety i smartfony) oraz kwiaty. 

Tajlandia
Obchody Dnia Matki różnią się w zależności od
kraju, jednak najhuczniej świętuje się go w
Tajlandii. 12 sierpnia oddaje się tam cześć mamom
i Królowej Sirkit, która uważana jest za matkę
całego narodu. W tym dniu Tajlandczycy
przyozdabiają domy flagami narodowymi,
światełkami, girlandami i portretami Królowej. 

RPA
Święto obchodzone jest w drugą niedzielę maja.
Panuje tam niezwykła tradycja związana z
ubiorem. Dzieci na cześć mam zakładają na siebie
czerwone lub różowe ubrania. Jeżeli natomiast
matka nie żyje, na znak pamięci w Dzień Matki
ubierają się na biało.

Za to, że zawsze jesteś przy
mym boku, Za to, że

wskazujesz drogę w mroku, Za
to, że dni moje tęczą malujesz,

Dziś, Mamo, z głębi serca Ci
dziękuję!
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Projekt „Warszawo, poznajmysię” w kl. III

     W roku szkolnym 2021/2022  dzięki
współfinansowaniu z Biura Edukacji m.st.
Warszawy Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej
Historii zrealizowała w klasach 3b, 3d i 3p
trzyetapowy projekt „Warszawo, poznajmy się”. Klasy
III przeszły w projekcie przez trzy ścieżki
edukacyjne: odkrywam –tworzę – wiem. 

1. ODKRYWAM
Ścieżka „odkrywam” miała  na  celu  rozbudzenie 
zainteresowań  uczniów  badaniami naukowymi,
odkrywaniem przeszłości, szukaniem odpowiedz na
pytanie: skąd jestem.

  2. TWORZĘ

 Ścieżka „tworzę” rozbudzała zainteresowania
naukowe uczniów w sposób czynny – pod okiem
nauczyciela. Uczniowie  w  grupach  przygotowali 
własny historyczny projekt badawczy.

  3. WIEM
Ścieżka pozwoliła na sprawdzenie zdobytej wiedzy i
zweryfikowanie umiejętności. W ramach ścieżki
„wiem” –uczniowie klasy (każdy z osobna) rozwiązali
quiz online, sprawdzający zdobytą w trakcie trwania
projektu wiedzę.
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ZNACZENIE KWITNĄCEJ WIŚNI DLA
JAPOŃCZYKÓW

Drzewem najbardziej
kojarzącym się z
Japonią jest Sakura,
czyli z języka
japońskiego Kwiat
Wiśni, znany również
jako wiśnia
japońska. Jakie tak
naprawdę ma
znaczenie ta roślina,
którą Japończycy tak
bardzo kochają?

Dla Japończyków kwiat wiśni przede
wszystkim jest symbolem spokojnej
śmierci. Natomiast sam kwiat uznawany
jest przez wielu z nich za symbol miłości.
Ze względu na swoje piękno a
jednocześnie nietrwałość jest też
doskonałym przykładem ulotności życia
ludzkiego.Kwiat Sakury jest również znany jako

symbol powitania nowego członka rodziny.
Ta symboliczna wartość pochodzi z tradycji
i wielu uważa ją za piękny kwiat, który
najlepiej opisuje szczęście nowego rodzica i
miłość do dziecka.         red. Grzegorz Kuptel
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