Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της
µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν
της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο
την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη.
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Η γιορτή της µητέρας στην Ελληνική Μυθολογία
Η πρωταρχική αναφορά για γιορτή της
µητέρας και της µητρότητας έρχεται από
την αρχαία Ελλάδα. Η µητέρα Γη (Γαία)
σύζυγος του Ουρανού είναι η προσωποποίηση της φύσης που γεννά όλο τον κόσµο
και λατρεύεται σαν η υπέρτατη θεότητα. Η
λατρεία περνά κατόπιν στην κόρη της Ρέα,
σύζυγο και αδερφή του Κρόνου. Η Ρέα
λατρεύεται σαν η "Μητέρα των Θεών" και
σαν η πρώτη µητέρα, καθώς φαίνεται να
είναι η πρώτη που γέννησε µε τοκετό και
ανάθρεψε τα παιδιά της µε µητρικό γάλα.
Οι αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν τιµές στη Ρέα
κάθε άνοιξη καθώς ήταν και θεά της γης
και της γονιµότητας.
Μία νεότερη εκδοχή ήταν η
αποκαλούµενη "Mothering
Sunday", που µας µεταφέρει στην
Αγγλία του 1600. Αυτή η µέρα
γιορταζόταν την 4η Κυριακή της
Σαρακοστής προς τιµή όλων των
µητέρων της Αγγλίας. Κατά την
διάρκεια αυτής της µέρας, οι
υπηρέτες που έµεναν στα σπίτια
των αφεντικών τους έπαιρναν µία
µέρα άδεια για να επιστρέψουν στα
σπίτια τους και να περάσουν την
ηµέρα µε τις µητέρες τους.
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Αν και πολλές χώρες έχουν δικές τους ηµεροµηνίες για τη γιορτή της µητέρας,
όπως και δικούς τους λόγους για να γιορτάζουν, η δεύτερη Κυριακή του Μάη έχει
επικρατήσει διεθνώς. Έτσι πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ανάµεσά τους και η Ελλάδα
γιορτάζει την γιορτή της µητέρας τη συγκεριµένη ηµέρα.
Η δεύτερη Κυριακή του Μάη που καθιερώθηκε σαν εθνική γιορτή της µητέρας
στις ΗΠΑ οφείλεται στην έµπνευση µιας γυναίκας από την Φιλαδέλφεια της Ana
Jarvis. Η Ana, θέλοντας να τιµήσει τη µνήµη της µητέρας της, ξεκίνησε το
1907 µια εκστρατεία για να καθιερωθεί µια επίσηµη εορτή. Η προσπάθειά της
είχε απήχηση και έγινε επίσηµα εθνική γιορτή των ΗΠΑ το 1914 µε προεδρικό
πλέον διάταγµα.
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Οπτικοποηµένες παροιµίες
(Μπορείτε να τις εκτυπώσετε και να τις πλαστικοποιήσετε…)
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**Από τη γη βγKίνει νερό, απ΄την ελιά το MNOι Pι από τη µάνα την καλή βγKίνει το παMQκάρι.

Να

και του

**Να τρώει η µάνα και του παιδιού να µη δίνει…
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** Χάνει η µάνα το παιδί και το παιδί τη µάνα…
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…

** Η µητέρα είναι µέλι και η µητριά, φαρµάκι…
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Της φτωχής
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** Της φτωχής µάνας τα φλουριά, είναι τα παιδιά της…
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** Όσα σκεπάζει ο ουρανός, τόσα σκεπάζει η µάνα …
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Σοφά λόγια!!!

• Κατά µάνα κατά κύρη (κατά γιο και θυγατέρα)
• Μάνα είναι µόνο µία!
• Μια µάνα καταλαβαίνει ακόµα κι αυτά που δεν λέει το παιδί Εβραϊκή παροιµία
• Μια µητέρα µπορεί να θρέψει εφτά παιδιά , ενώ τα εφτά παιδιά την µητέρα τους, όχι.
Γαλλική παροιµία
• Ο Θεός δεν µπορούσε να βρίσκεται παντού, γι’ αυτό δηµιούργησε τις µητέρες
Εβραϊκή παροιµία
• Στα µάτια της µητέρας του, ο πίθηκος είναι µια γαζέλα Αιγυπτιακή παροιµία
• Τα παιδιά είναι ό,τι είναι οι µητέρες τους Λεβέκ
• Την µητέρα κοίτα, την κόρη παντρέψου Καυκάσια παροιµία
• Τίποτε το προσφιλέστερο στα παιδιά από την µητέρα. Αγαπάτε την µητέρα σας,
παιδιά, διότι δεν υπάρχει άλλος έρωτας αγνότερος και γλυκύτερος Ευριπίδης
• Το µέλλον του παιδιού είναι πάντοτε έργο της µητέρας Ναπολέων
• Το πρώτο παιδί κάθε γυναίκας είναι συνέχεια της τελευταίας της κούκλας.
• Το φιλί είναι το πλουσιότερο δώρο της
φτωχότερης µάνας
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Βιβλιοπροτάσεις για ανάγνωση
«Από µένα... για τη µαµά µου - Αλεξία Μπαρδάκη
Εκδ. Πατάκη

« Εγώ τα ξέρω όλα για τη µαµά µου»
Εκδ. Μεταίχµιο

«Ζητώ µαµά ή ζήτω η µαµά;» - Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Εκδ. Ωρίων

«Πώς γράφεται η λέξη µητέρα;» - Αγγελική Βαρελα
Εκδ. Μίλητος

«Θα’θελα τόσανα σου πω µαµά!»
Εκδ. Ψυχογιος

« Μανούλα πόσο µε αγαπάς;» - Πολυξένη Βάκου
Εκδ. Άθως

« Μαµά» - Schmidt Friedel
Εκδ. Πατάκη

« Μια µαµά για µένα» - Ρένα Ζαϊρη-Ρώσση
Εκδ. Κέδρος
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«Η Κοκό» - Σοφία Παράσχου-Χατζηδηµητρίου
Εκδ. Μικρή Μίλητος

« Μαµ,α, µανουλίτσα, σ’αγαπώ γιατί…» - Χαρά Ρεντζέλου
Εκδ. Πατάκης

« Κουβέντες µε τη µαµά» - Αθηνά Ανδρουτσοπούλου
Εκδ. Ψυχογιός

« Θα σ’αγαπώ ό,τι κι αν γίνει» - Debi Gliori
Εκδ. Πατάκης

« Μια καρδιά για τη µαµά» - An Melis
Εκδ. ∆ίπτυχο

«Η µαµά µου κι εγώ» - Forever Friends
Εκδ. Μίνωας
« Σ’αγαπώ καρδίά µου, σ’αγαπώ µαµά µου»
Ρόδου Νανίνα- Εκδ. Λιβάνη
«Μαµά µ’αγαπάς;»
Εκδ Παπαδόπουλος
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4. ΑΓΚΑΛΙΑ

ΜΑΜΑ

3.. ΛΟΥΛΟΥ∆Ι

ΦΙΛΙ

5. ΚΑΡ∆ΙΑ

Ηµεροµηνία:……………………………………………………………

6.

ΠΑΙ∆Ι

Όνοµα:…………………………………………………………………………..
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«ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ»
Σχεδίασε το βάζο ενώνοντας τις τελείες και ζωγράφισε λουλούδια για τη µαµά!

ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ
ΜΑΜΑ!
στ
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Ηµεροµηνία:……………………………………………………………

Όνοµα:…………………………………………………………………………..

Ένωσε το παιδάκι µε τα σωστά λουλούδια και
γράψε τη λέξη «ΜΗΤΕΡΑ»
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…………………… …………………… …………………… …………………… ……………………
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∆ώσε το µπουκέτο
στη µανούλα!
Ηµεροµηνία:……………………………………………………………

Όνοµα:…………………………………………………………………………
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