
„KOCHAMY NASZE MAMY, NIE TYLKO W DNIU ICH ŚWIĘTA” 

 

PONIEDZIAŁEK 

( 25.05.2020r. ) 

 

WITAJCIE, KOCHANE KRASNALE! 

W TYM TYGODNIU OBCHODZIMY JEDNO Z NAJWAŻNIEJSZYCH 

ŚWIĄT! 

DZIEŃ MATKI. 

 

1. Na początek posłuchajcie pięknej ludowej baśni o miłości, odwadze i 

poświęceniu. 

 

„SOBOTNIA GÓRA” 

 

 Za górami, za lasami stała chatka, a w tej chatce mieszkała matka z trzema 

synami. Najstarszy był żołnierzem, średni- organistą, a najmłodzszy orał ziemię, 

jak jego ojciec przedtem. 

 Kochała matka swych synów wielką miłością. I oni kochali ją serdecznie. 

 Aż jednego dnia matka zachorowała. Sprowadzili synowie mądrą babkę, co 

leczyć umiała ziołami. Ale nic nie pomagało: ani napary ziołowe, ani maści, ani 

okłady. 

 - Ha, nic ja tu nie poradzę- powiedziała mądra babka- Matka wasza, pewnie 

umrzeć musi. Pomóc by jej mogła tylko woda żywa, co za trzema rzekami, za 

trzema puszczami bije na Sobotniej Górze. Wielu już tam chodziło, ale żaden nie 

wrócił. Na wierzchołek góry iść trza prosto przed siebie, kto zboczy, albo się 

obejrzy, w jednej chwili wrośnie kamieniem w ziemię. A jest na owej górze pokus 

i strachów niemało. Chcecie matkę uzdrowić- przynieście stamtąd wody. Droga do 

góry za południem słońca. 

 Wszyscy trzej iść chcieli. 

 - Bracia moi- powiedział w końcu najstarszy- słyszeliście, że w tej 

wyprawie trzeba nie lada odwagi. Ja jestem żołnierzem i nieraz śmierci w oczy 

patrzyłem. Byle czego się nie zlęknę. Ja pójdę. 

 I przypasawszy wielki miecz puścił się w drogę. 

 Ale nie wrócił. Pewnie obejrzał się niebacznie i wrósł kamieniem w ziemię. 

*** 

 Czekali bracia, czekali, wreszczie widzą, że drugi wyruszyć musi. Obydwaj 

iść chcieli, lecz organista rzecze: 

 - Ja znam dobry sposób na diable pokusy. Wezmę święconą wodę, a jak 

zaklnę biesa po łacinie, zobaczysz, czy mi podoła. 

 I wziąwszy wodę świeconą i kropidło, ruszył za południem słońca. Ale nie 



wrócił. Pewnie, jak brat, wrósł kamieniem w ziemię. 

*** 

 Czekał najmłodszy brat, czekał, wreszcie widzi, że teraz on musi iść. 

 Wziął dzban gliniany, wziął węzełek z chlebem i serem, a uściskawszy 

matkę, ruszył 

w drogę. 

 Szedł jeden dzień, drugi, na trzeci dzień spojrzy, aż tu góra niezmierna 

dźwiga się stromo ku niebu. Ogromne dęby, sosny, buki, jodły- jakby jedno na 

drugim wyrastało. Pomiędzy nimi gąszcz cierni, głogów i ziół jadowitych, pośród 

nich żmij, padalców, węży całe gniazda wiją się i syczą okropnie...Strach spojrzeć, 

cóż dopiero iść tam. 

 Wdowi syn podumał chwilę, wspomniał swą matkę chorą i zaczął wspinać się 

ku górze. 

I darł się coraz dalej, nie bacząc na ostre skały, na gadziny jadowite, ani na 

zielska trujące. 

 Niedaleko jeszcze uszedł, wtem słyszy za sobą wołanie: 

 Hej, hej! Człowieku! A gdzie to idziecie? Zabłądziliście? Nie tędy droga. 

 Już, już miał się obejrzeć, na szczęście przypomniał sobie słowa mądrej 

babki i nie zważając na owo wołnie szedł prosto przed siebie. 

 Idzie... wtem słyszy za sobą nagle trzask i hałas niesłychany, szczekanie, 

wycie tysiąca psów i wilków i szczucie diabelskim głosem: 

 Huź -go -ha! Huź -ha! Huź- ha! 

 Coraz bliżej, coraz bliżej dogania go ujadanie straszliwej psiarni. Za chwilę 

psy za nogi go chwycą. 

 Już miał się odwrócić, aby je odegnać, ale wspomniał sobie rady mądrej 

babki i dał przed siebie krok żywo... 

 W tej chwili wrzask, trzask, szczekanie ucichło... Jeszcze nie zdążył 

zupełnie ochłonąć 

z przestrachu, a oto idzie strach nowy. 

 Chłopiec podniósł głowę i widzi, że las calutki płonie jednym płomieniem. 

Ogromne drzewa puszczy jak rozpalone głównie padają z trzaskiem jedne na 

drugie, grodząc przed nim drogę. 

 Na ten widok strach go ogarnął okropny, lecz gdy znów pomyślał o matce, 

zapomniał wszelkie trwogi i rzucił się w bór ognisty. I choć dech gorąco 

zatykałao, dym czarny oczy wyżerał, szedł na oślep przed siebie, aż zziajany, 

poparzony, bez tchu prawie przedarł się wreszcie przez to piekło ogniste i szedł 

na sam szczyt Sobotniej Góry. 

 Spojrzał wokoło i widzi: na nagiej opoce rośnie wielkie drzewo ze srebrnymi 

listkami, którymi szumi tak dźwięcznie, jakby sto lir razem grało; spod krzywych 

korzeni tryska źródło jasnej wody. 

 Chłopiec począł chciwie pić z krynicy, a ledwie jej tylko ustami dotknął, 



poczuł w całym ciele wracające siły. Wszystkie rany w drodze odebrane tak się 

zagoiły, że po nich śladu najmniejszego nie zostało. Zerwał się tedy wesoło na 

nogi, wtem drzewo o srebrnych listkach zaszumiało głośno, a w śpiewie jego dały 

się  słyszeć te słwa: 

 

Kiedy będziesz do domu iść, 
 w żywej wodzie maczaj liść, 
kędy krokiem stawisz nogę, 
 święć dokoła siebie drogę. 

 

 Posłuszny wezwaniu temu chłopiec naczerpał do dzbana wody, ułamał z 

drzewa śpiewającego gałąź i począł schodzić z góry. Co krok stąpił, maczał gałąź w 

żywej wodzie i kropił nią dookoła siebie. 

 I oto stał się dziw niesłychany! Gdzie tylko kropla wody upadła na kamień, z 

kamienia zaraz żywy stawał człowiek i radując się, i błogosławiąc mu szedł za 

nim...Byli tam także obaj szczęśliwego chłopca bracia. 

 Szli, szli, aż na trzeci dzień zaszli do swojej wioski. 

 Stanąwszy przed chatą otwarli drzwi, a najmłodszy syn zbliżywszy się ku 

posłaniu matki skropił ją gałązką zmoczoną w żywej wodzie. I oto po krótkiej 

chwili matka powstała rzeźwa 

i zdrowa, jakby nigdy nie chorowała. Radością szczęśliwych synów rozradowali się 

wszyscy. 

 Bracia wyprawili trzy weseliska, ładne i gospodarne dziewczęta pojęli za 

żony. A matka żyła z nimi jeszcze długo i szczęśliwie. 

 

2. Teraz nauczymy się piosenki dla Mamusi, posłuchajcie: 

 

Piosenka o mamie 

 

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

 

I. Kiedy mija noc-(  zasłaniamy oczy dłońmi ) 

i dzień nastaje- ( odsłaniamy oczy ) 

zawsze mówisz mi:”Witaj, kochanie!- ( machamy obiema dłońmi ) 

Po czym tulisz mnie,- ( obejmujemy ramiona rękami ) 

czule całujesz- ( posyłamy całusa ) 

Więc zaśpiewam ci to co ja czuję:- ( opuszczamy ręce wzdółż tułowia ) 

„Proszę otwórz serce swe,- ( kładziemy dłonie na sercu ) 

niech w nie wpadną słowa te,- ( otwieramy ramiona, unosimy w górę ) 

które tobie teraz ja- ( wskazujemy na siebie ) 

podarować właśnie chcę: - ( wskazujemy na mamę ) 

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


 

 Ref.  „Jesteś mamo, skarbem mym,- ( zapraszamy mamę do tańca ) 

   kocham ciebie z całych sił 

  Jesteś wszystkim tym, co mam 

  wszystko tobie jednej dam”- ( bis ) 

 

II. 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.... 

 

3. Przygotujcie przybory plastyczne, które będą wam potrzebne do wykonania 

laurki dla Mamy - na jutro. Zastanówcie się co chcecie zrobić- malowankę, 

kolorowankę, czy może wyklejankę. Włóżcie w to całe swoje serduszko, a na 

pewno się mamusi spodoba. 

 
 


