
 

 

Drodzy Rodzice, Drogie Dzieci!!! 

 

Zbliża się dużymi krokami święto 

wszystkich mam. Dzień Matki to 

święto wyjątkowe, podczas którego 

doceniamy mamy za trud włożony  

w opiekę nad nami, ich troskę, pomoc 

i bezwarunkową miłość. Każda mama  

w takim dniu powinna poczuć się 

naprawdę kochana. 

Z tej okazji zachęcamy was w ramach 

zajęć e-świetlicy do: 

 



 
 Zaśpiewania piosenek dla Waszych mam; 

 Napisania listu do mamy; 

 Wykonania laurek i prezentów; 

 Poskakania z mamą albo tatą w gumę; 

 Przygotowania śniadania dla mamy 

 

Zaczynamy!!! 
• Zaśpiewajcie dla Waszych mam  piosenkę z okazji 

ich dnia 

Arka Noego -,, Ta piosenka jest dla mamy” 

 

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


 

 

Ta piosenka jest dla mamy, 

Nasze mamy uwielbiamy 

Najwspanialsze są na świecie 
Dobrze o tym wszyscy wiecie. 

 

Ta piosenka jest o mamie 

W Polsce, Indiach i Wietnamie 

Cały świat mamusie kocha 

Azja oraz Europa. 

 
Dla mamusi dzięcioł stuka, 

Ryczy krowa, brzęczy mucha 

Osioł skacze aż do nieba 

Każdą mamę kochać trzeba. 

Dla mamusi dzięcioł stuka, 

Ryczy krowa, brzęczy mucha 
Osioł skacze aż do nieba. 

 

Ta piosenka jest od dzieci 

Wszystkich, które są na świecie 

Małe, duże i średniaki 

Wszystkim mamom ślą buziaki. 

 
Dla mamusi dzięcioł stuka, 

Ryczy krowa, brzęczy mucha 

Osioł skacze aż do nieba 

Każdą mamę kochać trzeba. 

Dla mamusi dzięcioł stuka, 

Ryczy krowa, brzęczy mucha 
Osioł skacze aż do nieba 

 

Ta piosenka jest dla mamy, 

Nasze mamy uwielbiamy 

Najwspanialsze są na świecie 

Dobrze wszyscy o tym wiecie. 

 
Ta piosenka jest od dzieci 

Wszystkich, które są na świecie 

Małe, duże i średniaki 

Wszystkim mamom ślą buziaki. 

 

Dla mamusi dzięcioł stuka, 
Ryczy krowa, brzęczy mucha 

Osioł skacze aż do nieba 

Każdą mamę kochać trzeba. 

Dla mamusi dzięcioł stuka, 

Ryczy krowa, brzęczy mucha 

Osioł skacze aż do nieba. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Zachęcamy Was również do napisania listu  

do Mamy. Będzie to piękny prezent dla niej. 

 
Kochana Mamo!  

Dziś jest Twoje święto, Dzień Matki.  

To wspaniały dzień! 

Chcę Ci, Mamo, podziękować za to, że  
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
Mimo, że czasem  
……………………………………………………
…………………………………………………… 
zawsze pamiętaj, że 
……………………………………………………
…………………………………………………… 
Bardzo lubię, kiedy Ty, Mamo,  
……………………………………………………
…………………………………………………… 
W Dniu Matki życzę Ci  
……………………………………………………
…………………………………………………… 
 

…………………. 
 

…………………. 
 

 

 



• Z okazji Dnia Matki robiliśmy zawsze na świetlicy  

laurki i różne prace plastyczne. Teraz spróbujcie 

zrobić je sami według instrukcji na filmach. 

Wręczcie je swojej mamie 26 maja. 

Powodzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/GCS5xqDWenU?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=7YQIrWKufKE


https://www.szkolneinspiracje.pl/10-pomyslow-na-prezent-z-

okazji-dnia-matki/ 

 

• Zróbcie mamie niespodziankę i przygotujcie jej 

śniadanie do łóżka. W ten sposób rozpoczniecie 

świętowanie Dnia Matki. W poniższym linku 

znajdują się pomysły, które możecie wykorzystać. 

 
https://miastodzieci.pl/czytelnia/11-pomyslow-na-sniadanie-

dla-mamy/ 

 

 

 

 

• Kiedy wykonacie już śniadanie dla mamy, to 

zaproście ją w podróż do przeszłości, kiedy była 

małą dziewczynką. Wtedy na pewno na podwórku 

skakała przez gumę. Zaproście wasze mamy do 

zabawy i razem pograjcie, poskaczcie.  

 

https://www.szkolneinspiracje.pl/10-pomyslow-na-prezent-z-okazji-dnia-matki/
https://www.szkolneinspiracje.pl/10-pomyslow-na-prezent-z-okazji-dnia-matki/
https://miastodzieci.pl/czytelnia/11-pomyslow-na-sniadanie-dla-mamy/
https://miastodzieci.pl/czytelnia/11-pomyslow-na-sniadanie-dla-mamy/


 

 

 

• Żegnamy się z Wami śpiewająco. Posłuchajcie 

piosenki ,,Rock dla mamy”. Może zadedykujecie 

swojej mamie tą piosenkę 26 maja. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/b5RTc4WlOtU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/KJ9paslIsf4?feature=oembed


PamiĘtajcie !!! 

DzieŃ mamy w Polsce 
obchodzimy 26 maja !!!! 

 

 
 

 
 


