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Klasa 4a 

 
Donnerstag, den 28. Mai 2020 

 

Stunde 

 

Thema: Wie feiert man den Muttertag ? 

 

Moi Drodzy na dzisiejszych zajęciach dowiecie się jak i kiedy 

świętuje się w Niemczech Dzień  Mamy... 

 

TYLKO CZYTAMY ZE ZROZUMIENIEM, NIE 

PRZEPISUJEMY DO ZESZYTÓW !!! 

 

Obchody Dnia Matki w Niemczech były 18 dni temu. 

W 2020 roku obchody Dnia Matki w Niemczech przypadły 
na 10 maja (niedziela). 

 
Pradawne zwyczaje  
 

W przypadku Niemiec za pierwsze obchody Święta Matki można 

uznać średniowieczny zwyczaj, praktykowany w jednym z 

regionów federalnych – Turyngii. Ludzie w jedną z niedziel 

celebrowali nadejście wiosny, a ta pora roku symbolizuje przecież 

początek życia. Życia, które dawały kobiety. W tym dniu 

odwiedzano więc rodziców i szczególnie wyjątkowo traktowano 

matki. 

 

 

https://bimkal.pl/kalendarz/10-maja
https://bimkal.pl/kalendarz/10-maja


Początki XX wieku  
 

Początki oficjalnego Dnia Matki w Niemczech datuje się na czasy 

między I i II wojną światową. Wcześniej to święto przyjęło się w 

Stanach Zjednoczonych, gdzie doprowadziły do tego starania 

Anny Marie Jarvis. Jej celem było uhonorowanie matki i udało się 

jej to w 1908 roku, kiedy zorganizowała uroczystość na cześć 

rodzicielki w Metodystycznym Kościele św. Andrzeja w Grafton 

w Zachodniej Wirginii. Z czasem Dzień Matki rozprzestrzenił się 

na cały świat. W Niemczech jednak trochę inaczej je postrzegano.  

 

W latach dwudziestych Niemcy miały najniższy wskaźnik 

urodzeń w Europie, a tendencja spadkowa nadal trwała. Rola 

kobiet w społeczeństwie stała się przedmiotem ogólnonarodowej 

dyskusji. Jako przyczynę niżu demograficznego wskazywano 

kryzys ekonomiczny i zwiększający się udział kobiet w rynku 

pracy. Wiele wpływowych osób z różnych środowisk i frakcji 

politycznych, nawet tak skrajnych jak lewica i prawica uważało, 

że należy promować wartości macierzyństwa. Wspólny cel, ale 

brak konkretów i pomysłu jak to zrobić hamował postęp w tej 

materii. Przełom nastąpił jednak w 1923 roku. Stowarzyszenie 

Niemieckich Właścicieli Kwiaciarni na czele z przewodniczącym 

Rudolfem Knauerem ustanowiło Muttertag. W witrynach 

sklepowych i kwiaciarniach można było zaobserwować plakaty z 

hasłem „Ehret die Mutter" (Czcij matkę). Co najważniejsze 

wydarzenie to miało charakter apolityczny. Celem święta było 

zjednoczenie społeczeństwa i przede wszystkim zachęcenie kobiet 

do rodzenia większej liczby dzieci. W ten sposób liczono na 

odmłodzenie narodu i wzmocnienie jego siły.  

 

Muttertag nie honorowało poszczególnych kobiet, ale podkreślało 

w świadomości Niemców wyidealizowany standard 

macierzyństwa. Okazało się jednak, że tak jak wcześniej panowała 

zgoda co do potrzeby obchodzenia Dnia Matki, tak teraz pojawiły 

się różne jego interpretacje. Wiele samorządów lokalnych uważało 



go za okazję do wsparcia dla biedniejszych rodzin lub samotnych 

matek. Konserwatyści widzieli w nim szansę na wyeliminowanie 

praw pracujących kobiet. W dzienniku „Die Frau” Federacji 

Niemieckich Stowarzyszeń Kobiet nawoływano do bojkotowania 

święta.  

 

 
Po II wojnie światowej 
 

Po zakończeniu II wojny światowej ruchy feministyczne 

rozpoczęły walkę o zrównanie w prawach obu płci i przełamanie 

stereotypów. Słynny slogan Kinder, Küche, Kirche stopniowo 

tracił swój pierwotny wydźwięk. Die drei K coraz częściej 

tłumaczono jako Kinder, Küche, Karriere, czyli dzieci, kuchnia, 

kariera. Rola kobiet zmieniła się także dzięki mężczyznom, którzy 

nie wstydzili się przejmować domowych obowiązków, jak choćby 

odkurzanie, zmywanie naczyń, gotowanie czy opieka nad 

dzieckiem. Wiele kobiet rozwinęło swoje skrzydła, nierzadko 

robiąc nawet większą karierę niż panowie.  

 

Po upadku Rzeszy także Muttertag stopniowo przybierał charakter 

podobny jak w Ameryce czy innych krajach. Mowa tu oczywiście 

o RFN, bowiem w NRD Dzień Matki nie został oficjalnie 

zatwierdzony - obchodzono tam po prostu Międzynarodowy 

Dzień Kobiet 8 marca. W RFN tradycje święta podtrzymywały 

przede wszystkim stowarzyszenia kwiaciarskie. To one 

wyznaczyły drugą niedzielę maja na Dzień Matki.Dopiero po 

zjednoczeniu RFN i NRD w 1990 roku Muttertag obchodzono 

również we wschodniej części kraju. 

 

 
Współczesne obchody Muttertag 
 

Dziś jest tak jak wszędzie – dorosłe dzieci odwiedzają swoje 

rodzinne domy i dziękują matkom za wszystko, co dla nich 

https://bimkal.pl/niemcy/dzien-jednosci-niemiec


zrobiły. Młodsi wyręczają mamę w obowiązkach - przynoszą 

śniadanie do łóżka, sprzątają i myją naczynia.  

 

Niemki otrzymują kwiaty, przede wszystkim goździki. Ten kwiat 

jest symbolem święta, ponieważ jego pomysłodawczyni 

przyniosła w 1908 roku do kościoła Andrews w Grafton na 

nabożeństwo 500 goździków – ulubiony kwiat jej mamy. Inne 

popularne prezenty to kartki upominkowe oraz prezenty, takie jak 

biżuteria, słodycze, albumy rodzinne itp. Najważniejszy w tym 

dniu jest oczywiście wspólnie spędzony czas, dlatego punktem 

obowiązkowym jest uroczysty obiad. Jak nie trudno zgadnąć, 

restauracje i kawiarnie pękają w szwach. Wiele osób imprezy 

rodzinne organizuje również w domu. 

 

Niemcy są wyjątkowym krajem, jeśli chodzi o zależność między 

Dniem Matki a Dniem Ojca. Rzadko bowiem zdarza się, żeby to 

drugie było równie uroczyście celebrowane. Tymczasem u 

naszych zachodnich sąsiadów Vatertag ma bardzo ciekawą i 

oryginalną tradycję. Tamtejsi mężczyźni od wielu już lat 

wybierają się na wspólne wycieczki na łono natury, przeważnie 

wyposażeni w alkohol oraz regionalne jedzenie. Prowiant wożą na 

specjalnych wózkach. Panie zostają oczywiście w domu… 

 

NA KONIEC WYSŁUCHAJCIE PIOSENKI DLA MAMY : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSE8zCGdU70Dz 

 

Dzisiaj niczego nie odsyłamy ;-) 

 

Klasa 7 b 
 

 
Thema : Ich komme später. 
 

https://bimkal.pl/niemcy/dzien-ojca
https://www.youtube.com/watch?v=ZSE8zCGdU70Dz


Często podając lub pytając o godzinę posługujemy się tymi 
zwrotami: 
 
von wann bis wann ? - od kiedy do kiedy ? 
wie lange? -  jak długo? 
Um wie viel Uhr? - o której godzinie ? 
 
 
Zróbmy teraz Üb. 2 S. 68 
 
Zapisujecie w zeszytach podane godziny. 
 
Üb.4, 5 S. 68 
 
Słuchamy nagrań i uzupełniamy zdania. 
 
Üb.7a S. 69 
 
Czytamy wiadomość na facebooku a następnie zapisujemy, 
które zdania są przwdziwe a które nie. 
 

Hausaufgabe 

 

Üb.7b S. 69 

 

Klasa 8a, 8 c 

 
Thema : In einem Supermarkt. 

 

Słuchamy/ czytamy dialogi z zadania 2b ze strony 62. 

 

Na ich przykładzie budujemy dialogi do zadania 3. Zapisujemy je 

w zeszytach. 



 

Następnie robimy Üb. 7 S. 63. 

 Na podstawie historyjki obrazkowej opowiadamy, co się 

wydarzyło w supermarkecie. Stosujemy czas przeszły Perfekt. 

Zadanie to odsyłamy na pocztę do poniedziałku. 

 

 


