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Cele:
- kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć, własnego
zdania,
- zachęcanie wychowanków do częstszego okazywania uczuć swojej mamie,
- pielęgnowanie uczucia miłości i szacunku do najdroższej osoby jaką
jest mama,
- integracja grupy poprzez organizowane spotkanie
Zadanie: organizacja spotkania okolicznościowego z okazji Dnia Matki.
Spodziewane efekty:
- wychowankowie znają zasady współpracy w zespole,
- wychowankowie umieją w swobodny sposób wyrażać swoje uczucia
i formułować wypowiedzi ustnie.
Metoda: zajęcia metodami aktywnymi.
Pomoce: papier i przybory do pisania.
Przebieg:
1. Powitanie grupy oraz przedstawienie tematu spotkania.
2. Moje najpiękniejsze wspomnienie związane z mamą (wypowiedzi
młodzieży).
3. Krótka informacja dotycząca historii obchodów Dnia Matki.
4. Podział na zespoły ( praca – tworzenie tych wyjątkowych życzeń).
5. Odczytanie przez każdy zespół ułożonych życzeń oraz zachęcenie do
przekazania ich swoim mamom.
6. Podsumowanie – podziękowanie za udział w zajęciach.
7. Ankieta ewaluacyjna.
8. Wykonanie gazetki tematycznej z opracowanych przez mlodzież
życzeń.

Dzień Matki – święto obchodzone corocznie w Polsce 26 maja jako wyraz
szacunku dla wszystkich matek. W tym dniu są one zwykle obdarowywane laurkami,
kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. To
święto ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości, podziękowania za trud włożony
w wychowanie.

Historia
Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy
matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. Zwyczaj powrócił w siedemnastowiecznej
Anglii pod nazwą niedziela u matki i początkowo oznaczał wizytę w katedrze. Dzień, w
którym obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało składanie matce
podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo.
Zwyczaj przetrwał do ok. XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II
wojny światowej.
Inaczej historia tego święta 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. Ann Marie Jarvis, córce
Ann Jarvis, w 1905 udało się ustanowić Dzień Matki. 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

Dzień Matki w Polsce
W Polsce Dzień Matki obchodzono po raz pierwszy w 1914 roku w Krakowie.

Ułożone wiersze

Mojej
kochanej
Mamie...
Nasza najpiękniejsza damo,
Po jednym kwiatku za każdą troskę
nam daną, po jednym kwiatku za
każdą noc nie przespaną, po jednym
kwiatku za każde zmartwienie, cały bukiet
za to, gdy jesteś blisko
Mamo

Kochana Mamusiu
Życzę Ci w tym dniu,
aby świat padł Ci do stóp,
abyś stale nam się śmiała
i niczego się nie bała,
żebyś zawsze promieniała
i w życiu żadnych trosk nie miała.
Kocham Cię Mamo

Kochana Mamo
W dniu Twojego święta
Wszystkiego dobrego z całego serca,
byś długo żyła w uśmiechu i szczęściu,
radością bezcenną darzyła nas wszystkich.
Dziękuję za trud Twój i poświęcenie.
Bądź pewna, że to z pewnością docenię.
I choć bywało, że byłam nieznośna
to wiedz, że każda chwila z Tobą
radość mi przyniosła

MAMO
Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że
Cię mam. Mamo, mamo ile kroków do Ciebie,
Ty jesteś jak pełne słońce na niebie,
Jestem dzisiaj taka roztrzepana,
Ale kocham Cię od rana.
Dziś piękność Twą widzę i opisuję , bo tęsknie
po Tobie.
Jednorożca bym Ci dała gdybym tyle siły
miała.
Twój trud włożony w wychowanie jest dla
mnie jak przykazanie.
Życzenia może nie pierwszej klasy, ale
klaszczą Ci nawet bobasy.
Wiele szczęścia, zero złości dla Twej
królewskiej mości.
Dzień dziś wspaniały i wielki, dajemy Ci więc
w prezencie cukierki.
Dwa plus dwa jak róży kwiat,
Mamo, mamo żyj sto lat!!

Kochana Mamo,
Nosiłaś mnie przez dziewięć miesięcy pod
sercem, znosiłaś moje płacze, ząbkowanie,
pierwszą chorobę, zawsze byłaś i jesteś przy
mnie. Chciałabym Ci za to gorąco
podziękować, z okazji Twojego święta życzę
Ci dużo zdrowia, radości, uśmiechu, abyś
zawsze była taka kochana jak jesteś, aby na
Twoich policzkach gościły łzy radości a nie
smutku. Abyś każdy nowy dzień witała z
uśmiechem na twarzy. Wszystkiego
najlepszego i spełnienia marzeń.
Kocham Cię!

