
Święto naszych Kochanych Mam! 

Dzień Mamy 26 Maja 

 

Wierszyki dla mamy – nauczcie się na pamięć lub przeczytajcie swoim mamom 

 
KOCHANA MAMA 

Kto się o nas troszczy? Najczulej patrzy na nas? 

Kto od złych przygód strzeże? Nasza kochana mama. 

Uczyła pierwszych kroków, pierwszych słów nas uczyła. 

Każdą łzę nam otarła. Mamusia nasza miła. 

Jak ci się odwdzięczymy za wszystko, droga mamo? 

Będziemy się starali kochać ciebie tak samo. 

 

DLA MAMY 
Mamo, mamo dziś wszystkie dzieci, 

niosą tobie życzeń bukiecik. 

Serduszka gorące, kwiatuszki pachnące 

co wyrosły na naszej łące. 

 

Niech te kwiatki powiedzą same,  

jak my bardzo kochamy mamę. 

Rumianki i bratki, stokrotki, bławatki 

niech ucieszą serce mej matki. 

 

WIERSZYK DLA MAMY 
Moja kochana mamusiu! 

To dla Ciebie ten wierszyk, 

dla Ciebie słońce i chmury, 

dla Ciebie tęcza i wietrzyk. 

Wiosną i latem – kwiaty, 

jesienią – liście jesienne... 

Bądź szczęśliwa, mamusiu, 

Dziś, jutro i codziennie!  

 

DLA MAMY 

Ze wszystkich kwiatów świata 

Chciałbym zerwać ... słońce. 

I dać je potem Tobie, 

Złociste i gorące. 

Słoneczko jest daleko, 

Ale się nie martw, mamo, 

Narysowałem drugie. 

Teraz Cię wycałuję, jak mogę najgoręcej, 

Bo tak Cię kocham, mamo. 

Że już nie można więcej.  

 



Piosenki dla mamy – posłuchajcie i zaśpiewajcie swoim mamom 

 

 

Dla Ciebie mamo 

 
Dla ciebie kwiaty kwitną na łące 

Dla ciebie wieje ciepły wiatr 

Dla ciebie niebo jest tak błękitne 

Do ciebie śmieje się cały świat 

Ref:  

La, la, la,la, 

Dla ciebie świeci złociste słońce 

Dla ciebie gwiazdy nocą lśnią 

Dla ciebie ptaki śpiewają wiosną 

Do ciebie śmieje się cały świat 

Ref:  

La, la, la, la, la….. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„A ja wolę moją mamę” 

 

Pewnego razu Kinga, spotkała Wikinga 

Mieszkał na obrazku,  

zrywał się o brzasku 

I zwiedzał wielkie morza 

I Kindze było go żal 

A ja wolę moją mamę 

Co ma włosy jak atrament 

Złote oczy jak mój miś 

I płakała rano dziś 

Pewnego dnia Dorota, 

znalazła w lesie kota 

Wzięła więc go do domu, 

zamiast go dać byle komu 

I świetnie się bawili 

I w zgodzie sobie żyli 

A ja wolę moją mamę 

Co ma włosy jak atrament 

Złote oczy jak mój miś 

I płakała rano dziś 

A ja wolę moją mamę 

Co ma włosy jak atrament 

Złote oczy jak mój miś 

Może się uśmiechnie dziś 

A ja wolę moją mamę 

Co ma włosy jak atrament 

Złote oczy jak mój miś 

Może się uśmiechnie dziś 

A ja wolę moją mamę 

Co ma włosy jak atrament 

Złote oczy jak mój miś 

Może się uśmiechnie dziś  

 
https://www.youtube.com/watch?v=6ijHIMDp1N8 

 

„Ta piosenka jest dla mamy” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uo35S1T8eXE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uo35S1T8eXE


 

 

LAURKI I PREZENTY DLA MAMY 

 

Serduszkowe kwiatki – filmik jak zrobić 

 

https://pl.pinterest.com/pin/707698528932753834/ 

 

 

Pomysły na laurki i prezenty znajdziecie na stronie poniżej: 

 
http://dziecieceinspiracje.pl/2020/05/prace-plastyczne-na-dzien-

mamy.html?fbclid=IwAR2qarNj-

Lz3Yp11FrqBUygWoEpspHOV_i4WzqQNVWI2LnZw3aFQ4kt8RXQ 

 


