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Temat:   23 czerwca   Dzień Ojca.  

Tradycyjnie  w  Polsce  w Dzień  Ojca dzieci  składają  swoim  ojcom  życzenia  i  wręczają
własnoręcznie wykonane laurki.

Rola taty powoli się zmienia, a zmiany te podążają w pozytywnym kierunku. Nasi ojcowie
często  ograniczali  swoje  rodzicielskie  obowiązki  do  niedzielnego  spaceru  z  rodziną,  a na
widok brudnej pieluszki wzdrygali się z niechęcią. Na szczęście taki model tatusia odchodzi
do lamusa. Dzisiaj tata to coraz częściej towarzysz zabaw, aktywny opiekun oraz przyjaciel
dla dzieci i prawdziwy partner dla mamy. Tatusiowie zasługują na swoje święto!

Dzień Ojca - jak się obchodzi w Polsce i na świecie i jaka jest historia święta?

Święto  ojców  nie  zyskało  tak  dużej  popularności  na  świecie.  W  Polsce  Dzień  Ojca
obchodzony  jest  już  od  kilkudziesięciu  lat,  a  święto  to  jest  coraz  bardziej  znane.  Po raz
pierwszy polscy ojcowie świętowali w 1965 roku.

Obchody Dnia Ojca zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczonych. Pomysł ten narodził
się po dużym sukcesie Dnia Matki - wtedy też pojawiły się głosy, by ustanowić podobne
święta dla pozostałych członków rodziny. Pierwszy raz Dzień Ojca obchodzony był w 1910
roku w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton. Wszystko za sprawą Sonory Smart Dodd,
córki weterana wojny secesyjnej Williama Smarta, która dowiedziawszy się o ustanowieniu
Dnia Matki, wpadła na pomysł, by analogiczne święto wprowadzić dla uczczenia trudu opieki
nad rodziną i zasług wszystkich ojców – w szczególności jej własnego, który po śmierci matki
samotnie  wychowywał  ją  oraz  pięcioro  młodszego  rodzeństwa. Kilkadziesiąt  lat  później,
w 1972 roku, prezydent Nixon oficjalnie ustanowił Dzień Ojca.



Popularne cytaty:

Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać, trzeba na nią zasługiwać pokonując stojące na 
jej drodze przeszkody, tylko miłość ojca ma się bez zdobywania i bez 
zasług. (Herman Auerbach)

Matki dają naszemu duchowi ciepło a ojcowie – światło. (Jean Paul Sartre)

Każdy może być ojcem, ale trzeba być wyjątkowym, żeby być tatą. (Anne Geddes)

Obecnie Dzień Ojca na świecie obchodzony jest w różnych terminach. Przykładowo
we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii jest to 19 marca, na Litwie pierwsza niedziela czerwca, a
w  Australii  druga  niedziela  czerwca.  Z  kolei  Dzień  Ojca  w  Niemczech obchodzi  się  w
dniu Wniebowstąpienia Pańskiego, czyli  w 39. dzień po niedzieli  wielkanocnej.  Natomiast
w Wielkiej  Brytanii  Dzień  Ojca  jest  świętem  ruchomym  i  przypada  na  trzecią  niedzielę
czerwca. 

Wierszyki i życzenia dla Taty

Jakie to szczęście, że będąc już dorosłą osobą,
dzięki Tobie czasami czuję się jak dziecko.
A to takie błogie uczucie...
Bądź ze mną, z nami wszystkimi jak najdłużej,
bo mnie i całej naszej rodzinie tak dobrze z Tobą.

***

Kochany Tato - zacznę zwyczajnie,
że z Tobą w domu zawsze jest fajnie:
i w deszcz i w słotę, w smutku, w radości,
wspierasz i uczysz życia w miłości.
Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,
skromny bukiecik kwiatów darować.

***

Na dzień Ojca ślę życzenia,
bo to nie jest bez znaczenia.
Jesteś dobry dla mnie, Tato.
Chcę ci podziękować za to.
Wspierasz mnie od urodzenia,
więc się nigdy już nie zmieniaj!

***



Dzisiaj Dzień Taty ! Mojego Taty !
I wszystkich Ojców na świecie !
Niosę dla Taty z ogródka kwiaty...
Zarzucę Tacie na szyje moje ręce...
Powiem do ucha: Tatku, posłuchaj...
Chce Cię uściskać… nic więcej... '

***

Milczenie jest złotem,
niech więc mówią kwiaty,
każde mądre dziecko
słucha swego taty.

***

Tato, Tato ukochany,
my życzenia Ci składamy.
Przesyłamy jakby z procy,
sto całusów z całej mocy.

A teraz wykonaj laurkę dla Taty. Możesz wykorzystać cytaty albo wierszyki.
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