В цей день у світі відзначають

Міжнародний день сім’ї.
Ще 1993 року Генеральна асамблея ООН
вирішила щорічно відзначати цей день.
Свято впровадили тому, що світова спільнота
турбувалася через становище сім'ї та її
значення у процесі виховання майбутнього
покоління.
Мета цього дня - звернути увагу людей в усіх
країнах на численні проблеми сім'ї.
На думку ООН, коли зневажаються основні
права однієї сім'ї - єдність всієї людської сім'ї,
членами якої вони є, перебуває під загрозою.

Сім’я є основою суспільства, вона має колосальний вплив на
соціалізацію людини.

Для створення сім'ї досить полюбити.
А для збереження — потрібно навчитися
прощати.
Мати Тереза
Сім’я – це маленький світ

створений коханням.
Не знаєте що зробити, щоб у світі
був мир? Йдіть додому та любіть
свою сім’ю.
Мати Тереза
«Дім завжди тебе зігріває, і перебувати в ньому,
серед рідних, «цілющих» людей – невимовне щастя.
Це твоя територія – і все. Без слів.»
Вікторія Наймановська. «Яблуневий сад із феями»

«Сім’я – це візерунчаста павутина. Неможливо
торкнути одну її нитку, не викликавши при цьому
вібрації всіх інших. Неможливо зрозуміти частинку без
розуміння цілого…»
Діана Сеттерфілд. «Тринадцята казка»
Щасливий той, хто щасливий у себе вдома.
Л.Н. Толстой
Сім’я – це та первинне середовище, де людина
повинна вчитися творити добро.
Сухомлинський В. А.
Чоловік з дружиною повинні бути подібні руці
і очам: коли руці боляче — очі плачуть, а коли
очі плачуть — руки витирають сльози.
Японські прислів'я та приказки

Символ дня сім’ї
Символом Дня сім'ї стала ромашка. У
день святкування плетуть вінки з
ромашок, дарують букети ромашок і
«февронькі» - листівки із зображенням
ромашок або інших символів сім'ї.

Які традиції
•

Поцілунок молодят після церемонії одруження став звичаєм ще
з часів Стародавнього Риму. Тоді весілля розглядалася як
контракт, а поцілунок служив своєрідною печаткою, що
скріплює договір.

•

Перший варіант тексту індійської Камасутри не мав багато
порад щодо сексуальних практик, більша частина книги була
присвячена сім'ї та любові в цілому.

•

Звичай носити обручки на безіменному пальці прийшла до нас
від древніх єгиптян, у яких її перейняли греки і римляни.
Пізніше у Європі придумали пояснення: через безіменний
палець проходить «vena amoris» - вена любові, що йде прямо до
серця.

Родина - це таке маленьке слово,
А скільки ж в ньому сенсу, доброти.
Це - мами перша колискова,
Це - батьків прояв теплоти.
Це все. Що може бути краще
За рідних й дорогих людей?
Не покидай ти їх нізащо,
Бо це все рідне, це твоє.
Родина - це не просто термін,
Який у словнику знайдеш.
Родина - тихий серця шепіт,
З яким ти по життю ідеш.
Нехай усе біжить, минає,
Та ти не будеш в самоті.
Родина - щось насправді справжнє
З того, що маєш у житті.
(Валерія Кропивна)
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