
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witajcie kochane dziatki. 

Już wkrótce Święto  Matki! 

To jedno z najpiękniejszych świąt w naszej kulturze, 

o czym powinno pamiętać każde dziecko 

i to małe i to duże. 

Serdecznie się z Wami witamy, 

do świętowania Dnia Mamy zapraszamy!!!  

Zastanawialiście się kiedyś, skąd się właściwie wzięło  Święto 

Matki i od jak dawna jest ono obchodzone? 

Dzisiaj Wam o tym opowiemy ale najpierw zapraszamy Was 

do gimnastyki umysłu. 

Na początek coś dla miłośników krzyżówek. 

 Rozwiąż  krzyżówkę  i odgadnij  hasło. 

 



 

  

1.  Mama maluje nią swoje usta.      

2. Świeci codziennie dla każdej mamy. 

3. Miesiąc w którym jest Dzień Mamy.       

4. Rysunki, które dzieci tworzą z okazji Dnia Mamy. 

5. Chciałbyś by zawsze gościł na twarzy mamy.      

6. Wręczane między innymi w Dzień Matki oraz Dzień Kobiet.   

7. Trzymasz tam zdjęcia ze swoją Rodziną. 

8.Wspólne wyjście z mamą i tatą do parku.  

 

 

A teraz poćwiczymy Wasz zmysł orientacji.  

Zbierzcie  wszystkie kwiaty dla mamy i znajdźcie  wyjście  

z labiryntu. 

 



 

 

 

 

                   

 

             

                          

 

 

kochana, pani, cierpliwa, ciasto, dobra, kot, miła, opiekuńcza, pies, życzliwa, 

dom, szczera, róża, troskliwa, mądra, pracowita, wesoła, 

 Świetnie sobie radzicie więc mamy dla Was kolejne zadanie. 

Na płatkach kwiatka, samodzielnie wpiszcie cechy charakteru  

swojej mamy. Możecie wykorzystać   zgromadzone poniżej 

słownictwo. Ale uważajcie, niektóre wyrazy zamieściliśmy 

tam dla zmyłki. Podpowiedź: szukajcie przymiotników, czyli 

wyrazów, które odpowiedzą Wam na pytanie „jaka jest moja 

mama?” Na środku kwiatka wpiszcie imię swojej mamy.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

Super poradziliście sobie z wszystkimi zadaniami!  

W nagrodę przygotowaliśmy kilka ciekawostek o Święcie Matki. 

Przeczytajcie uważnie poniższy tekst, a dowiecie się skąd 

wzięło się to święto i od kiedy oficjalnie jest obchodzone w 

Polsce.   

Dzień Matki to ważne święto rodzinne. W tym dniu dzieci starają 

się jak najwięcej przebywać w otoczeniu swoich mam. Panuje miła 

atmosfera, matki otrzymują od swoich dzieci różne upominki. 

Święto matki obchodzono już w czasach starożytnych. W Grecji 

podczas wiosennego Święta Matki Natury składano hołd bogini 

Rei –matce wszechświata i wszystkich bóstw. W Rzymie między 

15 a 18 maja obchodzono święto bogini Cybele –matki bogów. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

Trochę bliżej naszych czasów, ok. 1600 r., w Anglii rozpoczął 

się zwyczaj świętowania w czwartą niedzielę Wielkiego Postu 

tzw. Matczynej Niedzieli. Tego dnia dzieci pracujące przez cały 

tydzień w domach bogatych Anglików dostawały wolne, aby 

udać się (niekiedy dość daleko) do domu i złożyć życzenia 

swoim matkom. Zwyczaj ten przetrwał do XIX w., powrócił po 

II wojnie światowej. 

W USA ustanowiono w 1858 r. Dni Matczynej Pracy, a w 1872 – Dzień 

Matek dla Pokoju. W 1905 r. ustanowiono Dzień Matki, a w 1914 r. został 

on uznany za święto narodowe, przypadające w drugą niedzielę maja. 

 W Polsce Dzień Matki obchodzony jest co roku 26 maja,  od 1923 r. Dzień 

Matki ustalono po to, aby ludzie przynajmniej raz w roku zastanowili 

się, jak ważna jest rola mamy w ich życiu, zwrócili uwagę na wysiłek, 

jaki matki wkładają w pielęgnację swoich rodzin. 

Święto Matki - to najpiękniejsze i najbardziej osobiste święto 

w roku. Mama - to synonim miłości i dobra, ciepła rodzinnego i 

szczęścia, przywiązania, przyjaźni i wiary w to wszystko, co 

piękne i szlachetne. 

Matka  była od  zawsze natchnieniem dla artystów: poetów, 

malarzy  i kompozytorów. Opiewano ją w pieśniach, wierszach  

i utrwalano na płótnie. Przedstawiano ją jako kobietę  

spracowaną, zmęczoną, ale również  uśmiechniętą, radosną, 

dumną ze swojego macierzyństwa.  

O mamie pisał przepięknie Czesław Janczarski w wierszu 

„Nasza mama”. Może  i Wam ten wiersz tak przypadnie do 

gustu, że postanowicie się go nauczyć na pamięć i będziecie go 

recytować swoim mamom. Jeśli macie na to ochotę to 

zapoznajcie się z jego tekstem, zamieszczonym poniżej:  



„Nasza mama” 

 

Kto się o nas tak 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’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chyba każdy człowiek w swoim  sercu chowa  wdzięczność dla 

swojej mamy przede wszystkim za to, że dała mu największy 

skarb - życie. A czy Wy zastanawiacie się w jaki sposób 

możecie się  odwdzięczyć mamusi za jej bezwarunkową miłość  

i troskę?  

A może przez swoje dobre zachowanie w życiu codziennym? 

Przygotowaliśmy dla Was test,  przedstawiający różne 

sytuacje z życia codziennego. Ta zabawa pomoże Wam 

ustalić, w jaki sposób zachowywać się na co dzień, by sprawiać 

mamie jak najwięcej radości. Przeczytajcie pytania, 

zastanówcie się , jak zachowalibyście się w danej sytuacji, 

zaznaczcie wybraną odpowiedź, a na koniec zsumujcie punkty.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mama położyła się, żeby odpocząć. Co robisz w tym czasie? 

• Włączasz głośno radio. (0 p.) 

• Starasz się zachowywać cicho, ale nie wychodzi ci to. (1 p.) 

• Siedzisz cichutko, by nie obudzić mamy. (2 p.) 

2. Mama ugotowała na obiad zupę, której nie lubisz. Co robisz? 

• Zjadasz zupę i dziękujesz za obiad. ( 2 p.) 

• Zjadasz, ale krzywisz się przy tym. ( 1 p.) 

• Nawet nie bierzesz łyżki do ręki. ( 0 p.) 

3. Masz ochotę po zajęciach w szkole iść do kolegi. Co robisz? 

• Idziesz do kolegi i stamtąd próbujesz zadzwonić do mamy. (1 p.) 

• Idziesz do kolegi, nie zawiadamiając o tym mamy. ( 0 p.) 

• Wracasz do domu i pytasz o pozwolenie. ( 2 p.)  

4. Wracasz ze szkoły. Mama pyta, jak minął dzień. 

• Nic nie odpowiadasz. ( 0 p.) 

• Opowiadasz, co się wydarzyło w szkole i pytasz mamę, jaki ona miała dzień 

( 2 p.) 

• Opowiadasz jak pod przymusem. ( 1 p.) 

5. Umówiłeś się z mamą, że będziesz sam sprzątał swój pokój. 

• W pokoju masz porządek. ( 2p.) 

• W pokoju masz wieczny bałagan i mama sprząta za Ciebie. ( 0 p.) 

• Sprzątasz, kiedy mama Ci o tym przypomni. ( 1 p.) 

6. Dostałeś w szkole uwagę. 

• Nie przyznajesz się mamie. ( 0 p.) 

• Mówisz o tym po kilku dniach. ( 1 p.) 

• Mówisz o tym mamie od razu. ( 2 p.) 

 



Punktacja:  

11 -12 punktów –Wiesz, jak należy się prawidłowo zachować w życiu codziennym. 

Zachowujesz się bardzo odpowiedzialnie. Twoje zachowanie sprawia dużo radości Twojej 

mamie. Możesz być z siebie dumny! 

5 – 10 punktów –Bardzo się starasz, by swoim zachowaniem nie smucić mamy. Mama z 

pewnością to widzi  i jest z Ciebie dumna.  Jednak ,  zdążają się i takie sytuacje, w których 

Twoje zachowanie martwi mamę. Pomyśl, jak to zmienić? Jeżeli się postarasz na pewno Ci 

się uda.  

0 – 4 punktów – Nie martw się, jeżeli wynik testu nie wyszedł najlepiej. Zacznij działać! 

Najpierw przeczytaj jeszcze raz test i zatrzymaj się przy  wysoko punktowanych 

odpowiedziach. Przeczytaj je uważnie. To takie wskazówki, które pomogą Ci poprawić 

swoje zachowanie. Postaraj się, a  już wkrótce doczekasz się nagrody – pięknego uśmiechu 

dumnej z Ciebie mamy!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 LAURKA „Kwiaty z rączek” 

 Do wykonania tej laurki potrzebujesz kartkę z bloku 

technicznego, farby plakatowe, pędzel, kawałek  wstążki, 

klej magik lub dwustronną taśmę klejącą. 

Na kartce z bloku odbij swoje dłonie, pomalowane 

farbami, pędzlem domaluj łodyżki, z kawałka wstążki 

uformuj kokardkę i za pomocą kleju przymocuj do laurki. 

Na środku kokardki możesz przykleić jakiś niepotrzebny 

koralik lub guzik.  Liczy się Twoja kreatywność! 

Wdzięczność mamie  wyrażamy w różnych postaciach: miłości, 

codziennym szacunku oraz w dowodach wiernej pamięci w dniu 

jej święta. Z pewnością każda mama cieszy się, gdy w Dniu 

Matki dostaje laurkę,  przygotowaną własnoręcznie  przez swoje 

dziecko. Jeśli jeszcze nie masz pomysłu, jak wykonać taki 

prezent,  mamy dla Ciebie kilka przykładowych propozycji laurek 

wraz z instrukcją.  



LAURKA „Kwiaty z muffinowych foremek”  

 Do wykonania laurek 

potrzebne są: 

- kartki z bloku technicznego 

- małe papilotki do babeczek, 

muffinek (tutaj udało się 

znaleźć przepiękne złote) 

- ozdobny papier ( może być 

taki po prezentach)  

- zielona krepina lub kartka 

zielona  

-sznurek, włóczka, mogą też 

być druciki kreatywne 

- brokat lub klej brokatowy  

- wstążka 

- i tak naprawdę na co tylko przyjdzie nam ochota - dowolne ozdoby :) 

 
 

Najpierw tworzymy  kwiaty - do 

środka papilotki wklejamy  

środek wycięty z ozdobnego 

papieru. 

 

 

 

   

 

Z zielonej krepiny lub kartki 

wycinamy listki.  
 

 

                                      

 

 



 

 

Potem na kartce z bloku złożonej na pół naklejamy łodygi 

z zielonego sznureczka. 

Do łodyżek doklejamy kwiaty i liście. Dodajemy również  

ozdoby, czyli wstążkę, kokardkę, brokat.  
 

 

 

 

Laurka gotowa!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAURKA „Kwiatki ze ścinek z kredki” 

 Do wykonania tej laurki potrzebne są ścinki z temperówki :) oraz połamane 

kredki świecowe. Postarajcie się, aby ścinki były jak najdłuższe, bo krótkie nie 

dadzą tak fajnego efektu.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Ze strużek kredki uformujcie kwiatki i przyklejcie je 

do kartki. Posmarowany klejem środek kwiatków,  

wypełnijcie okruszkami z temperowanych świecówek. 

Dorysujcie łodyżki i gotowe!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagłówek: 

Życzenia:  Z  okazji  Dnia  Matki,  W  dniu  Twojego  święta, życzę  Ci, zdrowia,   

szczęścia,  spokoju,   radości,   pomyślności,   zadowolenia   z pracy, uśmiechu, 

słonecznych dni.  

Podpis: 

Jesteśmy przekonani, że Wasze laurki wyglądają przepięknie  

i sprawicie nimi wiele radości swoim mamom.   

Kochani, z pewnością pójdzie Wam równie świetnie z 

samodzielnym  redagowaniem  życzeń dla Waszych mam. 

Spróbujcie to zrobić  wg podanego planu:  dobierzcie właściwe  

wyrażenia i zwroty, a później wpiszcie ten  tekst  na wykonaną 

przez siebie wcześniej laurkę. Jeżeli Wasza praca jest 

przestrzenna  to łatwiej Wam  będzie, gdy napiszecie życzenia 

na oddzielnej kartce, którą wkleicie do  laurki. Poniżej 

zamieściliśmy przykładowe  wyrażenia i zwroty, które możecie 

użyć do zredagowania życzeń.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śpiewające Brzdące - Jesteś mamo skarbem mym". 

1. Kiedy mija noc i dzień nastaje, 

Zawsze mówisz mi - witaj kochanie. 

Po czym tulisz mnie, czule całujesz, 

Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję. 

Proszę otwórz serce swe, 

Niech w nie wpadną słowa te, 

Które Tobie teraz ja, 

Podarować właśnie chcę. 

 

Ref. Jesteś mamo skarbem mym, 

Kocham Ciebie z całych sił. 

Jesteś wszystkim tym co mam, 

Wszystko Tobie jednej dam. (2x) 

 

2.  Kiedy mija dzień i noc nastaje, 

Mówisz - miłych snów, moje kochanie. 

Po czym tulisz mnie, czule całujesz, 

Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję. 

Proszę otwórz serce swe, 

Niech w nie wpadną słowa te, 

Które Tobie teraz ja, 

Podarować właśnie chcę. 
 

Ref. Jesteś mamo skarbem mym, 

Kocham Ciebie z całych sił. 

Jesteś wszystkim tym co mam, 

Wszystko Tobie jednej dam. (2x) 
 

Mamy dla  Was jeszcze jeden pomysł, jak miło zaskoczyć mamę 

w Dniu Matki. Może zaśpiewacie dla niej piosenkę? Zachęcamy 

Was do wysłuchania pięknej piosenki. ,,Jesteś mamo skarbem 

mym”  i zapoznania się z jej tekstem, zamieszczonym poniżej 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g   

 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g


 

 

 

 

 

 

 

 

I na koniec niespodzianka dla Was i Waszych mam.  

Zaproście do zabawy mamę i poćwiczcie razem 

https://www.youtube.com/watch?v=CLFyVB_I0YU 

 

Kochane dzieci, nasze spotkanie dobiega końca. Mamy nadzieję, 

że pomogliśmy Wam przygotować się do świętowania Dnia Matki. 

Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. Już dzisiaj 

zapraszamy Was na kolejne spotkanie, dlatego śledźcie naszą 

stronę internetową szkoły.  Czekamy na Was… 

Świetlica 

https://www.youtube.com/watch?v=CLFyVB_I0YU

