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Zagadka.

„Kto was kocha, tak jak nikt,

i ochrania całym sercem?

I do kogo można przyjść

z każdym smutkiem jak najprędzej?”



Dokończ zdanie.

-Moja mama ma na imię...

- Moja mama jest...

- Z mamą najbardziej lubię...

- Gdy mama jest smutna, to ja...

- W domu mama najczęściej...

- Mama lubi najbardziej...

- Mama najczęściej śmieje się, gdy...

- Pomagam mamie w...

- Mama jest zdenerwowana, gdy...

- Chciałabym (chciałbym) ofiarować mojej mamie...

Przeczytajcie wiersze pt. “Nasza mama jest kochana” i „Mamy mamę”.

Irena Landau

Nasza mama jest kochana

Nasza mama przyszła zmordowana,

powiedziała, że wytrzymać już nie może,

że zmęczona jest i trochę źle się czuje,

i skończyła: - Chyba wcześniej się położę…

- Oczywiście, ukochana nasza mamo,

połóż się i wstań dopiero jutro rano!

No, więc mama tylko bluzki nam uprała,

nastawiła smak na zupę, posprzątała,

tylko z grubsza nasz pokoik odkurzyła,

do fartuszków trzy guziki nam przyszyła,

do wujaszka napisała pocztówkę,

rozmroziła i umyła lodówkę,

dokończyła dla Izuni szalik,

i co dalej, już nie wiemy, bośmy spali …

A ciekawi jesteśmy, swoją drogą,

czemu mama dzisiaj wstała lewą nogą?



 Joanna Kulmowa

 Mamy mamę.

Najlepsze u mamy

jest to,

że ją mamy.

Mamy ją swoją, nie cudzą.

Nie inną.

Zawsze tę samą.

I żeby nie wiem co się stało,

mama zostanie mamą.

Tylko jedna mama na zmartwienia.

Tylko jedna na dwójkę z polskiego.

Tylko jedna od bójki z najlepszym kolegą.

Jedna od bólu zęba

i od przeziębienia.

Nie na sprzedaż.

Nie do zamiany.

Nasza

wszędzie i przez cały czas.

Więc najlepsze u mamy

jest to, że ją mamy

i że mama ma właśnie nas.



Słowo MAMA we wszystkich językach świata brzmi podobnie.

-po niemiecku: Mutti

-po rosyjsku: mama

-po francusku: maman

-po angielsku: mother

Wszędzie na świecie świętuje się Dzień Matki, ale w różnych terminach i w odmienny sposób. Dzieci

w Szwajcarii składają mamom życzenia już11 maja.. W Austrii w Dniu Matki mamie nie wolno nic 

robić! Popularnym prezentem są własnoręcznie wykonane drewniane szczypce do sałaty, tace do 

ciasta. W USA składa się życzenia 14 maja. W prezencie, zamiast drogich prezentów, mamy dostają

od dzieci kuponiki. Na kuponie może być na przykład napisane 5 całusów – to znaczy, że mama, 

kiedy tylko zechce, przychodzi do dzieci, podaje im kupon i ma prawo do 5 całusów. Są też inne 

kupony – „1 sprzątanie”, „2 zmywania”... i mama może zrealizować kuponiki kiedy zechce – nawet 

za rok, a dzieci muszą to wtedy wykonać.





Jednym ze sposobów okazywania miłości i szacunku może być napisanie i wręczenie mamusi listu. 

Pamiętajcie, że trzeba to zrobić starannie. Poza tym list można pięknie udekorować.                            

Nie zapomnijcie wsadzić go do koperty i zaadresować.

Kolorowanki i krzyżówka po niżej w załączniku.



                                                                                                              Życzy zespół świetlicowy.


