
Dzień Matki 2020 w Polsce - kiedy wypada 

w tym roku? 
 
 Choć data tego wyjątkowego święta jest stała, co roku wiele osób 

zastanawia się, kiedy Dzień Matki wypada tym razem i jaka jest dokładna 

data. W Polsce Dzień Matki zawsze wypada 26 maja, w tym roku będzie to 

wtorek. 

 

Oficjalnie Dzień Matki w Europie zaczęto obchodzić dopiero w XX wieku - 

w Polsce od 1914 roku, zaś w wielu krajach dopiero po II wojnie 

światowej. Korzenie tego święta  sięgają jednak czasów antycznych.  

 

Obchody Dnia Matki w Polsce polegają zazwyczaj na obdarowywaniu 

matek kwiatami, czekoladkami, laurkami oraz innymi upominkami. Tego 

dnia bardzo często w przedszkolach i szkołach odbywają się uroczyste 

akademie poświęcone mamom. Jest to okazja, aby wyrazić swoje uczucia 

do nich, często w bardzo wzruszający sposób.  

 

Kiedy jest Dzień Matki w Polsce i na świecie?  

 Wątpliwości dotyczące tego, kiedy wypada Dzień Matki, mogą być 

również uzasadnione faktem, że data obchodów święta  różni się na całym 

świecie. Zdarza się nawet, że jest to jednak święto ruchome, które nie ma 

jednej stałej daty. 

 

W Norwegii Dzień Matki obchodzony jest w drugą niedzielę lutego,  

a w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Nigerii w czwartą niedzielę wielkiego 

postu. W USA Dzień Matki obchodzony jest w drugą niedzielę maja.  

W wielu państwach święto to połączone jest z Dniem Kobiet i obchodzi się 

je 8 marca. Jest tak np. w Bułgarii, na Białorusi, w Albanii, Rosji czy 

Serbii. 

 

Początki Dnia Matki sięgają jeszcze 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.  

 

Jednak zwyczaj obchodzenia Dnia Matki w takiej formie, jak w 

dzisiejszych czasach zapoczątkowany został najprawdopodobniej w USA. 

W 1907 roku Anna Jarvis z Filadelfii zorganizowała nabożeństwo na cześć 

swojej zmarłej matki, która była działaczką na rzecz kobiet. Jarvis szybko 

udało się rozpropagować stworzone przez siebie święto i po kilku latach 

uznała je większość stanów. Obchodzono je w drugą niedzielę maja i tak 



zostało aż do dziś. W 1914 r. prezydent Woodrow Wilson uczynił ten dzień 

świętem państwowym. Właśnie w tym roku po raz pierwszy obchody święta 

zorganizowane zostały również w Polsce.   

POMYSŁY NA PREZENT NA DZIEŃ 

MATKI! 
Zebrałam dla Was kolekcję pomysłów, które można wykorzystać do tego, aby 

wykonać własnoręcznie zrobiony, kreatywny prezent na Dzień Matki.  

A Was zapraszam na przegląd inspiracji! 

 

CUKROWY PEELING DO CIAŁA 
 

 
 

Przygotowałam dla Was zestaw 3 peelingów cukrowych do wykonania w 5 minut ze 

składników w większości dostępnych w domu. Po długiej zimie skóra Waszych mam 

na pewno potrzebuje odrobiny odświeżenia. Dzięki naturalnym peelingom będzie się 

przepięknie prezentować w promieniach wiosennego słońca. 

Jak zrobić cukrowy peeling do ciała w domu? 

Cukrowe peelingi można zrobić w nieskończonej ilości wariacji. Zasadniczo 

postępujemy według schematu: 

1. cukier + 2. olej + 3. dodatki 

Alternatywy: 

1. cukier biały, cukier brązowy 

2. olej kokosowy, oliwa z oliwek, oliwka dla dzieci, olej migdałowy 

3. miód, kakao, sok z cytryny, grejpfruta, zmielona kawa, płatki róży, zielona 

herbata, lawenda, mięta, imbir, cynamon, starta skórka pomarańczy lub cytryny, 

olejki eteryczne, ekstrakt z wanilii, miąższ z laski wanilii 

Macie swój ulubiony zestaw peelingowy? Poniżej podaję Wam 3 przepisy. 



 Przygotowanie peelingu wygląda zawsze tak samo: 

mieszamy wszystkie składniki, aż powstanie jednolita maź, a następnie 

przekładamy do słoiczka. 

 

CYTRYNOWY PEELING CUKROWY 

Potrzebne będą: 

• szklanka białego cukru 

• sok z połowy średniej cytryny 

• łyżka miodu 

• łyżka oleju kokosowego 

KAWOWY PEELING CUKROWY 

Potrzebne będą: 

• 1 szklanka brązowego cukru 

• pół szklanki zmielonej kawy 

• 3 łyżki oliwy z oliwek 

• łyżeczka ekstraktu z wanilii 

• łyżeczka kakao 

RÓŻANY PEELING CUKROWY 

Potrzebne będą: 

• pół szklanki białego cukru 

• 2 łyżki płatków róży (świeże, drobno pokrojone) 

• 3 łyżki oleju kokosowego 

• olejek różany (opcjonalnie) 



Mieszamy wszystkie składniki, jednak można je również zmielić w malakserze. Jeśli 

użyjecie świeżych płatków róż, najlepiej jest przygotować taki peeling przed kąpielą  

i od razu użyć, nie przechowywać. Można użyć również suszonych płatków. 

MYDEŁKA DOMOWEJ ROBOTY  

 

Zbliża się Dzień Mamy, w związku z tym mam dla Was propozycję zrobienia tym 

razem mydełek domowej roboty, które mogą być wspaniałym prezentem wykonanym 

przez Was. Przepis na mydełka jest prosty i wymaga składników, które zwykle mamy 

w domu. 

Potrzebne będą: żelatyna, płyn do kąpieli, woda, sól, cukier, silikonowe foremki, 

barwniki spożywcze, kwiatki 

 

Przepis na mydełka domowej roboty 

• 75 g żelatyny 

• 250 ml gotowanej wody 

• 250 ml płynu do kąpieli 

• 1 i pół łyżki soli 



• 1/4 łyżeczki cukru 

Żelatynę rozpuszczamy w gorącej wodzie, następnie dodajemy sól, cukier, płyn do 

kąpieli i dobrze mieszamy. Do foremek wkładamy przygotowane dodatki do mydełka 

(np. kwiatki) i zalewamy powstałą, płynną masą. Opcjonalnie możemy dodać do 

każdej z foremek kropelkę barwnika spożywczego, aby nadać mydełkom kolor. 

Foremki wstawiamy na 45 minut do lodówki. 

O czym warto wiedzieć 

• Mydełka są niezwykle delikatne, lekko galaretowate – inne niż typowa, twarda 

kostka mydła. 

• Ponieważ mamy maj i mnóstwo kwitnących kwiatów, pamiętajcie, aby 

wykorzystać je jako składniki mydełek. Natomiast nie są one trwałe, szczególnie 

kwiaty bzu. Jako dodatki najlepiej jest wykorzystać suszone liście i kwiaty. Warto też 

dodać inne elementy. Można następnym razem zrobić mydełka z cynamonem oraz 

zmielonymi ziarenkami kawy. 

• Barwa płynu do kąpieli nadaje kolor mydełkom, jeżeli będzie on transparentny, 

to i mydełka wyjdą transparentne. 

• Do białej bazy mydlanej można dodać barwniki spożywcze. 

 

 

 

 

 

 



RAMKA Z PATYCZKÓW – KREATYWNY  

PREZENT NA DZIEŃ MAMY 

 

 

Już niedługo, bo 26 maja, będziemy obchodzić Dzień mamy. Mam dla Was prosty 

pomysł na kreatywny prezent na tę okazję – ramka na zdjęcie lub obrazek z dedykacją 

z kreatywnych patyczków. Oczywiście również w wersji dla mamy, świetnie nadająca 

się też dla taty bo 23 czerwca będziemy obchodzili Dzień Taty. 

Potrzebne będą: 

• drewniane szpatułki, 

• ziarenka kawy, 

• farbowane pestki dyni, 

• klej na gorąco, 

• zdjęcie lub rysunek, 



• klej, 

• spinacze drewniane, 

• patyczki kreatywne 

Aby zrobić ramkę, należy skleić ze sobą 4 drewniane szpatułki. Tak powstałą ramkę 

dowolnie ozdabiamy. My wykorzystamy ziarenka kawy w wersji dla taty i barwione 

pestki dyni w wersji dla mamy. Ale mogą to być inne materiały jak metalowe śrubki, 

pomponiki, piankowe elementy, dżety, cekiny, koraliki. Od tyłu podklejamy zdjęcie 

lub obrazek wykonany przez Was. Na koniec mamy również kilka możliwości 

wykończenia ramki. Możemy od tyłu podkleić szpatułkę (zginamy kawałek tekturki 

na pół, jedną część przyklejamy do patyczka, a drugą do ramki) i doczepić dwa 

drewniane spinacze, a na nich postawić ramkę. Możemy również tą samą techniką 

podkleić mniejszy od szpatułki kreatywny patyczek. Jeżeli patyczek lub szpatułka nie 

chcą się trzymać na płaskiej i śliskiej powierzchni, można je od dołu podkleić 

cieniutką warstwą plasteliny, aby się dobrze trzymały. Innym wariantem jest 

przyklejenie od tyłu sznureczka i powieszenie obrazka/zdjęcia na ścianie. 

CZEKOLADKI  – DOSKONAŁY POMYSŁ 

NA WŁASNORĘCZNIE ZROBIONY 

PREZENT  

 



Dzisiejszy wpis może skutkować obfitym ślinotokiem, czy też pochłonięciem w 

niekontrolowany sposób dużej ilości czekolady – żeby nie było, że Was nie 

ostrzegałam :) A mowa będzie oczywiście o czekoladzie, która jest idealna jako prezent 

na zbliżający się DZIEŃ MAMY I niedługo DZIEŃ TATY. 

Potrzebne będą: 

• silikonowe foremki –  w małe serca oraz większe serca 

• małe papilotki 

• plastikowe łyżeczki 

• ulubiona czekolada (biała, gorzka i mleczna) 

• posypki do deserów 

• ulubione bakalie 

• ulubione dodatki do czekolady 

Cały trik w wykonaniu takiego prezentu polega na tym, że ulubionej czekoladzie 

możemy nadać ciekawy kształt, zrobić z niej czekoladki, dodać jeszcze fajniejsze 

dodatki i pięknie udekorować. Wystarczy połamać czekoladę na małe kawałki, a 

następnie rozpuścić w kąpieli wodnej (lub w mikrofali). Czekoladę przelewamy do 

wybranych foremek. Dodatki lub dekoracje można położyć na dno, a następnie zalać 

je czekoladą lub odwrotnie: najpierw czekolada, a następnie dodatki.  Na koniec 

wkładamy wszystko do lodówki, żeby czekolada dobrze zastygła. Nasze serduszka z 

bakaliami to prezent dla mamy, dla której gorzka czekolada i dużo orzechów to 

połączenie idealne. Gotowy produkt możemy włożyć do drewnianych pudełek lub 

ładnie zapakować. 

Czekoladowe łyżeczki 

Czekoladę można również wylać na plastikowe łyżeczki i posypać wybranymi 

dodatkami. Na łyżeczce wiążemy kokardkę ze wstążeczki i zapakowujemy w 

celofan. 

Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam smacznego :) !!! 



 

DOMEK Z KREATYWNYCH PATYCZKÓW 

NA DZIEŃ MAMY 

 

Przedstawiam Wam pomysł na wykonanie prezentu z patyczków kreatywnych na 

Dzień Mamy. Powstanie nam domek do powieszenia na ścianie, który  możecie 

sprezentować mamie. 

Potrzebne będą: 

• sześć kreatywnych patyczków, 

• różowa pianka, 

• nożyczki, dwustronna taśma samoprzylepna, 

• literki m,a,m,a 

Każdy z patyczków podklejamy taśmą samoprzylepną i wycinamy serduszko z 

różowej pianki. Sklejamy patyczki na kształt domku, a później doklejamy serduszko i 



literki, tak aby tworzyły napis MAMA. Na koniec możecie powiesił swoje dzieło na 

gwoździku na ścianie. Jak Wam się podoba? 

 

LAMPIONY 

 

Potrzebne będą: 

• Słoik, 

• bibuła, 

• krochmal domowej roboty, 

• pędzel, 

• nożyczki, 

• tasiemka do dekoracji 

Zrobienie takiego lampionu jest bardzo proste i nie wymaga dużo czasu. Najpierw 

przygotowujemy krochmal, bardziej klajster :), bo konsystencją przypominał gęsty 

kisiel. Czyli w 1/4 szklanki wody rozpuszczamy łyżkę mąki ziemniaczanej, następnie 



wlewamy to do 3/4 szklanki gotującej się wody, wystarczy energicznie zamieszać i 

gotowe. Potem jasną bibułą oklejamy słoik, za pomocą “naszego krochmalu”. Tak 

wcześniej przygotowany słoik dowolnie ozdabiamy, np. w różne miejsca przyklejamy 

różowe i czerwone serduszka. 

 

Oprócz realizacji jednego z tych pomysłów na upominek dla mamy możecie 

również zadbać w tym dniu o miłą atmosferę w domu, miłe słowo dla mamy, 

posprzątanie pokoju jak również zwykłe zrobienie herbaty. 

Takie drobne gesty i miłe słowa nie kosztują nas wiele, warto więc pamiętać o nich 

każdego dnia. 

Życzę miłej pracy!!! 


