Zawsze niech b
będzie

Czy wiesz, że:
Definicja słowa matka jest wszystkim doskonale znana.
Według Słownika języka polskiego MATKA to kobieta,
która posiada własne dziecko. Matka pragnie wychować swoje
pociechy na prawych, szlachetnych i uczciwych ludzi. Jest
pierwszą osobą, do której zwracamy się z problemami, ale również
dzielimy się z nią swoim szczęściem.

Słowo MATKA pochodzi z języka prasłowiańskiego.
owiańskiego.
Słowo matka jest o tyle ciekawe, że w wielu językach brzmi
podobnie: angielskie MOTHER, niemieckie MUTTER,
MUTTER hiszpańskie
MADRE, francuskie MÈRE
MÈRE, włoskie MADRE czy rosyjskie МАТЬ.

Ze słowem MATKA stworzonych zostało wiele
FRAZEOLOGIZMÓW
FRAZEOLOGIZMÓW. Mówi się:

MATCZYNA MIŁOŚĆ (wielka troska), BYĆ DLA KOGOŚ MATKĄ
(służyć w potrzebie jak matka) WYSSAĆ COŚ Z MLEKIEM MATKI
(zachowywać
zachowywać się jak mama) czy CZEPIAĆ SIĘ MATCZYNEJ
SPÓDNICY.
Wiele frazeologizmów związanych z matką ma pozytywny
wydźwięk, ale są i takie, kt
które
óre wskazują na przykład na czyjąś
nieudolność i wyręczanie się nią. Tak jak w przypadku ostatniego
podanego związku, który oznacza zwykle osobę niesamodzielną,
która nieustannie się kimś wyręcza.
Podobnie ma się z frazeologizmem: OBCHODZIĆ SIĘ Z CZYMŚ/
TRAKTOWAĆ COŚ PO MACOSZEMU – oznacza to traktować kogoś/
coś surowo, oschle, z niechęcią, wrogością.

Wyrazy pokrewne od słowa

matka, np.: macierz , macierzyństwo, matkować.
Z kolei od słowa mama mamy dzisiejszego maminsynka,
maminsynka
przymiotnik maminy
maminy, a także rzeczownik mamka czy po prostu
mamusia.
Wyrazy bliskoznaczne to
to,
np.: rodzicielka, karmicielka, żywicielka, opiekunka

Przy okazji Dnia Matki
warto przypomnie
przypomnieć, że nazwę zapisujemy
wielkimi literami.

Dzień Matki
w innych krajach

Świętowanie we Włoszech
Włosi to naród słynący z bardzo bogatej i rodzinnej
tradycji. Szczególną czcią otaczana jest matka. W tym
szczególnym dniu wszyscy dają jej poczuć, że to właśnie
ona jest na pierwszym miejscu. Z reguły obiad jada się
w restauracjach,, aby wyręczyć mamę w obowiązkach
domowych. Tradycją stał się deser w postaci kawy
i przepysznego sernika w kształcie serca.

Dzień Matki – Australia, Kanada
W tych krajach Dzień Matki również przypada na drugą
niedzielę maja. Jednak tutaj tradycja jest zupełnie inna niż
w Polsce. Tego dnia Australijczycy i Kanadyjczycy zwykli
przypinać do swoich ubrań goździki. Kolorowe oznaczają,
że matka danej osoby żyje, a białe, że już odeszła. Jest to
najpopularniejsze święto zaraz po Bożym Narodzeniu
i Walentynkach.
Świętowanie Dnia Matki w Meksyku
Natomiast w Meksyku obchodzenie Dnia Matki przypada
10 maja i rozpoczyna się uroczystą mszą świętą na cześć
Najświętszej Dziewicy. W tym dniu dzieci również
obdarowują swoje mamy bukietami i bardzo kosztownymi
prezentami.
Z największą pompą obchodzi się Dzień Matki w Tajlandii.
Przygotowania trwają kilka tygodni. Domy dekorowane są
kwiatami i światełkami, wywiesza się też flagi. W dzień
święta odbywa się wielka procesja, a mamom ofiarowuje
się kwiaty jaśminu.
We Francji mamy otrzymują wina, czekoladki i oczywiście
francuskie sery. Zamiast kwiatów – własnoręcznie
przygotowane ciasto.
Rosja
Dla odmiany, Rosjanie oddają cześć matkom w ostatnią
niedzielę listopada. Święto jest traktowane jako
wydarzenie narodowe – władze państwowe często
organizują wtedy festyny i koncerty.
Serbia
Dzień Matki wchodzi w skład trzydniowego, grudniowego
święta rodziny (pierwszego dnia obchodzi się dzień
dziecka, drugiego – matki, a trzeciego – dzień ojca).

ŚWIĘTO MATKI KAŻDY SPĘDZA NA SWÓJ SPOSÓB.
WARTO JEDNAK ZADBAĆ O TO, ABY TEN DZIEŃ BYŁ WYJĄTKOWY.
PAMIĘTAJMY,
ŻE NAJWAŻNIEJSZA DLA MAM BĘDZIE NASZA OBECNOŚĆ
I CHWILE SPĘDZONE NA ROZMOWIE.
RADZIMY TEGO DNIA WYŁĄCZYĆ TELEFON KOMÓRKOWY.

NIE WA
WAŻNE JAK,
NIE WA
WAŻNE GDZIE,
WAŻ
ŻNE, BY O MAMACH
NIE ZAPOMINA
ZAPOMINAĆ.
Matka to osoba, która zastąpi
Ci każdego,
ale nikt nie jest wstanie
zastąpić jej.

Jest jedna miłość,
która nie liczy na wzajemność,
nie szczędzi ofiar; płacze
płacze, a przebacza,
odepchnięta wraca – to miłość
macierzyńska
macierzyńska.

A teraz małe podsumowanie,
sprawdźmy, co udało się Wam zapamiętać.
Pytania:
1. W jakim państwie czczono boginię Izydę?
Bogini Izyda to ucieleśnienie …
2. Czego symbolem były matki – boginie w starożytnej Grecji i Rzymie?
3. Czym były Hilaria i kiedy były obchodzone?
4. W jakim kraju obchodzona była Niedziela u Matki?
Jak obchodzono tę niedzielę?
5. Kto spopularyzował Dzień Matki w USA?
6. Kiedy i gdzie po raz pierwszy obchodzono Dzień Matki w Polsce?

W każdej, nawet najdawniejszej religii, mitologii pojawiają
się postaci matek - często jako Matka-Ziemia, Matka-

Rodzicielka, dająca początek całemu życiu, rodzajowi
ludzkiemu.
***
Motyw matki od zawsze był inspiracją
dla poetów, pisarzy, malarzy – ludzi sztuki.
***
Jest równie stary jak literatura
i powszechny w każdym piśmiennictwie.
***
Pojawia się często, bo dotyczy każdego człowieka.
***
Oto kilka przykładów.

MOTYW MATKI
W SZTUCE
GUSTAV KLIMT - OBRAZ MACIERZYŃSTWO
ZNANY RÓWNIEŻ JAKO
MATKA I DZIECKO

MICHAŁ ANIOŁ - PIETA

STANISŁAW WYSPIAŃSKI – MACIERZYŃSTWO
ACIERZYŃSTWO

OLGA BOZNAŃSKA – MACIERZYŃSTWO

KOŁYSKA - BERTHY MORISOT
OT

PABLO PICASSO – MACIERZYŃSTWO

Myślimy,
że dobrym podsumowaniem naszego spotkania
będzie poniższa uzupełnianka.
Proponujemy Wam chwilkę refleksji – bezcenne.

Kocham moją mamę, bo jest
jest……………………………………..……
…… (przymiotnik)
Szanuję moją mamę, bo………………………………………………
…………………………………………………
…….…(zdanie)
Największą radość sprawia ma
mamie…..…………………………
………………………………...……………
(co?)
Powinniśmy obchodzić Dzień Matki, b
bo……….………………………………………..
………………………………………..
(dlaczego?)
W Dzień Matki………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
(co zrobię? Jak go uczczę?)

