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Rodzina – grupa os�b
powiązanych ze sobą
poprzez pokrewie�stwo,
powinowactwo lub
wsp�lne zamieszkiwanie.
Rodzina, zdaniem
socjolog�w i według
najprostszych jej definicji,
to „najważniejsza,
podstawowa grupa
społeczna, na kt�rej
opiera się całe
społecze�stwo









Drzewo genealogiczne
- graficzne
przedstawienie
pokrewie�stwa w
rodzie ludzkim, w
kt�rym pie�
symbolizuje wsp�lnego
przodka a gałęzie
osobnik�w potomnych











Dzie� Ojca – �więto
będące wyrazem
szacunku i
wdzięczno�ci ojcom.
W Polsce obchodzone
jest corocznie 23
czerwca (od roku 1965)



Obchody zapoczątkowane
zostały w Stanach
Zjednoczonych, gdzie po
sukcesie Dnia Matki
pojawiły się głosy, by
ustanowi� �więta r�wnież
dla pozostałych członk�w
rodziny. Dzie� Ojca
wydawał się naturalnym
dopełnieniem.



W Polsce Dzie� Ojca obchodzony
jest 23 czerwca od 1965 roku.

 W niekt�rych krajach tj. Włochy,
Hiszpania, Portugalia, obchody
przypadają na 19 marca (dzie� �w.
J�zefa).

W Niemczech Dzie� Ojca
przerodził się w Dzie� Mężczyzny.
Obchodzi się go w Dzie�
Wniebowstąpienia Pa�skiego,
kt�ry przypada na 39 dzie� po
Niedzieli Wielkanocnej.



W Rosji Dzie� Ojca obchodzony
jest 23 lutego.

W Danii Dzie� Ojca obchodzony
jest tego samego dnia co Dzie�
Konstytucji – 5 czerwca.

23 czerwca Dzie� Ojca �więtuje
się tylko w Polsce i Nikaragui.

W większo�ci kraj�w na �wiecie
Dzie� Ojca obchodzony jest w
trzecią niedzielę czerwca.



W Tajlandii Dzie� Ojca
obchodzony jest w dniu urodzin
kr�la Bhumibola – 5 grudnia.

 W Australii corocznie wybierany
jest „Najlepszy Ojciec Roku”

 W Chinach Dzie� Ojca
obchodzony jest 8 sierpnia,
ponieważ osiem brzmi jak ba, 8
miesiąc, 8 dzie� (ba, ba) brzmi
podobnie jak potoczne
okre�lenie „tata” – ba-ba.



W Estonii Dzie� Ojca jest w
drugą niedzielę listopada w
czasie �więta narodowego –
Dnia Flagi.

W Indiach obchody Dnia Ojca
przyjęły się tylko w dużych
miastach.

Na Łotwie Dzie� Ojca
obchodzony jest dopiero od
2008 roku – 14 wrze�nia.



W Holandii zgodnie z tradycją
ojcowie dostają �niadanie do
ł�żka, a na kolację zabierają
dzieci do swoich ojc�w.

Rumunia jest jedynym krajem
Unii Europejskiej, gdzie Dzie�
Ojca uznany został oficjalnie
przez Pa�stwo. Druga
niedziela maja jest dniem
wolnym od pracy.



Przykładowe życzenia na
Dzień Taty















Materiały dodatkowe




























