
În data de 7.V.2018, pe parcursul a 60
minute, am organizat activitatea cu
tema „Ziua internaţională a mamei”.

În prima parte a activităţii,
invitatele – două mame ale copiilor din
clasă - au ajutat copiii din clasă la
realizarea unor tablouri ce vor fi
dăruite mamelor.

În partea a doua a activităţii s-a
organizat un joc de rol, cu tema „Mama
mea”.

Finalul activităţii s-a definit prin
întrebări şi răspunsuri adresate
copiilor, precum şi expoziţia cu
lucrările făcute de ei.

Prof. Luminița Pavăl
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Scurt istoric...
Ziua internaţională a mamei este sărbătorită, în mai multe ţări ale lumii, în cea de-a doua duminică a lunii mai, respectiv la data de 6 mai, anul acesta.
De jur împrejurul lumii, există date diferite pentru marcarea acestei sărbători, dintre acestea remarcându-se 8 martie, când este celebrată şi Ziua internaţională a femeii,

sau 21 martie, prima zi de primăvară. În cea mai mare parte a ţărilor care marchează această zi, ea este sărbătorită în cea de-a doua duminică a lunii mai, printre acestea
numărându-se: Australia, Africa de Sud, Austria, Belgia, Bulgaria, Brazilia, Canada, China, Germania, Grecia, India, Italia, Japonia, Mexic, Olanda, Elveţia, Turcia, Ucraina,
Statele Unite ale Americii.

În această zi, potrivit tradiţiilor specifice fiecărei ţări, mamele, bunicile şi străbunicile sunt copleşite nu doar cu cadouri, ci şi cu o atenţie deosebită în mijlocul familiei,
între prieteni şi cei dragi. Dar nu a fost întotdeauna astfel, aceste manifestări conturându-se abia în ultimele două-trei secole şi căpătând amploare de la jumătatea secolului al
XX-lea.

Ziua mamei îşi are rădăcinile în antichitate, în ritualurile cu puternice accente simbolice şi spirituale, când diferitele civilizaţii cinsteau zeităţile, mai degrabă decât pe
mamele reale. În Grecia Antică, se aduceau ofrande în cinstea zeiţei - mamă Rhea, iar romanii o sărbătoreau pe Cybele. Odată cu apariţia creştinismului, însă, au încetat să mai
fie venerate zeităţile, iar de atunci este cinstită Fecioara Maria, mama Domnului Iisus Hristos.

Date din istoria mai recentă, însă, indică faptul că această zi era sărbătorită în anii 1600, în Anglia. Aici, se sărbătorea ''Mothering Sunday'' în fiecare an, în cea de-a IV-a
duminică din postul Sfintelor Paşti, cunoscut în această zonă sub denumirea de ''Lent''. În această duminică, după cinstirea Fecioarei Maria, la Sfânta Liturghie, copiii le ofereau
mamelor daruri şi flori.

Varianta modernă a ceea ce numim astăzi Ziua mamei îşi are originea în Statele Unite ale Americii şi datează din secolul al XIX-lea, în anii premergători Războiului Civil
(1861-1865), când Ann Reeves Jarvis, din statul american Virginia de Vest, a pus bazele aşa-numitelor ''Mothers' Day Work Clubs'', nişte centre în care femeile erau iniţiate în
tainele creşterii copiilor. În 1868, Ann Reeves Jarvis a propus o zi pentru promovarea reconcilierii şi a prieteniei, iar în 1908, Anna Jarvis, fiica sa, a iniţiat Ziua mamei, pentru a le
sărbători pe cele care ne-au dat viaţă. În anul 1914, Ziua mamei a devenit sărbătoare oficială americană şi în scurt timp s-a bucurat de o mare popularitate.

În anul 1912, a fost fondată Asociaţia Internaţională pentru Ziua Mamei, pentru a promova această sărbătoare şi în alte state. În zilele noastre, Ziua mamei este
sărbătorită în fiecare familie, printr-o serie de activităţi dedicate acesteia, precum jocuri, vizite, plimbări în parc sau o cină festivă. Sunt oferite flori, bomboane de ciocolată şi
mici cadouri simbolice care exprimă afecţiunea.

Ziua Mamei a fost legiferată, în anul 2009, şi în România, sărbătorindu-se, începând din 2010, în prima duminică a lunii mai, respectiv la 6 mai anul acesta, pentru a
sublinia importanţa acesteia în viaţa de familie şi în universul copilului. Până în 2009, România era printre puţinele state ale lumii, care, în lipsa unei Zile a mamei, a marcat
doar Ziua femeii, la data de 8 martie, extinzându-i acesteia aria de semnificaţii. Ziua mamei este sărbătorită tot în prima duminică a lunii şi în Ungaria, Lituania, Portugalia şi
Spania. (sursa –https://www.agerpres.ro)


