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1. Wiersz dla Mamy: 

 

„DZIEŃ MATKI” 

 

Wstała Ania wczesnym rankiem i pobiegła na polankę. 

W kalendarzu dziś Dzień Matki, zbiera Ania dla niej kwiatki. 

 

Potem biegnie w mig do domu i nie mówiąc nic nikomu, 

tosty robi na śniadanie, ulubione mamy danie. 

 

„Niech choć dzisiaj moja Mama, czuje się jak wielka dama, 

zawsze robi mi śniadanie, dzisiaj ja coś zrobię dla niej”. 

 

Gdy się mama obudziła to okropnie się zdziwiła: 

i życzenia i śniadanie i to wszystko właśnie dla niej? 

 

„Tak Mamusiu, dziś Twe Święto, miej więc buzię uśmiechniętą 

i odpocznij troche sobie, ja za Ciebie wszystko zrobię!” 

 

 

2. Zanim wręczycie Mamusi laurkę posłuchajcie tego opowiadania: 

 

„LAURKA”- M.Tomaszewska 

 

 Czasem ktoś nie pomyśli, coś powie, a są to słowa jakby cios w serce, i 

serce tak bardzo boli. A jeżeli są to słowa: „Cóż to, nie kochasz mamusi?”, to po 

prostu odechciewa się żyć. Tosia nieprędko zapomni dzień, w którym to usłyszałą. 

Oj, jaki to był nie dobry dzień!. Cała klasa rysowała laurki pod czujnym okiem 

pana. Na Świeto Matki. Oczywiście każdy dla swojej mamy. 

I każdemu jakoś to szło. Jedna Tosia siedziała nad swoją kartką papieru, ciągle 

pustą. Co wzięła do ręki kredkę, by rysować- ręka opadała bezsilna. Aż pan to 

zauważył. 

 -Nic ci nie wychodzi Tosiu?- zdziwił sie- Przecież świetnie rysujesz. 

Tosia pochyliła głowę i pan, być może myśląc zupełnie o czymś innym, spostrzegł 

tylko, że w tym pochyleniu głowy jest jakiś bunt i nie zastanowiwszy się rzucił: 

 - Cóż to, nie kochasz mamusi? 

 Tosia nie wytrzymała. Chwyciła kartkę, zmięła ją i wybiegła z klasy. 

 Nie kochasz mamusi? Powiedzieć to jej, która mamusię kochała tak bardzo, 



że...no właśnie...że nie mogła narysować laurki:tak bardzo chciała, żeby to było coś 

wyjątkowego, najpiękniejszego na świecie, coś, o czym mówiło jej przepełnione 

miłością serce, że ręka z kredką opadała bezsilna... „Nie moge, nie potrafię”- 

myślała zrozpaczona i właśnie wtedy pan...Takie straszne słowa! Taka 

niesprawiedliwość. Płacząc zbiegła do szatni, usiadła w najciemniejszym kącie i 

tam, spłakaną znalazła ją pani wychowawczyni, zaalarmowana przez dzieci, które 

jej wszystko opowiedziały.Wychowawczyni rozumiała ludzi. Rozumiała, jak bardzo 

zraniły Tosie tamte słowa. 

 - Nie płacz, Tosiu, czasem ktoś nie pomyśli i powie.- Rozumiała nawet 

dlaczego Tosia, która rysowała najlepiej ze wszystkich siedziała bezsilna nad 

pustą kartką...Wszystko się załagodziło, ale ból w sercu pozostał i pozostała ta 

doskwierająca niemożność, tym bardziej przykra, żeTosia bez trudu co roku 

rysowała dla swojej mamy przesliczne laurki. Ale też co roku kochała ją bardziej; 

im była starsza, im więcej rozumiała, tym bardziej kochała swoją mamusię. No i 

jak to wyrazić, jak to wyrazić?! 

 Położyła się spać umęczona-  jakby nie dość było udręki na jawie- przyśnił 

się jej okropny sen. Zaczął się pięknie: śniło jej się, że narysowała wreszcie tę 

laurkę i była z niej zadowolona. Tyle, że zostawiła ją w szkole, a tu jest potrzebna 

już, zaraz! Wyskoczyła więc z łóżka i pobiegła modląc się w duchu, by szatnia była 

otwarta. Na szczęście niepotrzebnie się obawiała: szatnia była otwarta, lecz...w 

owym kącie, gdzie siedziała zapłakana, leżał tylko arkusz bristolu. Czysty!... 

Taki okropny sen. Zupełnie jak jawa. A jawa nastepnego dnia wcale nie chciała być 

lepsza. Znowu to samo: Tosia z sercem przepełnionym miłością siedziała nad 

czystą kartką- i ręka z kredką znowu opadała bezsilna... „Nie, nie potrafię! Nie 

potrafię!” Położyła się spać następnego wieczoru jeszcze bardziej umęczona – i, 

och ty losie- znowu przyśnił jej się sen. Dokładnie taki sam. 

 Rano wstała tak osowiała, że wzbudziło to niepokój mamusi: 

 - Co się z tobą dzieje, córeczko?- pytała zatroskana. A Tosia zapragnęła 

rzucić się jej 

w ramiona i wypłakać swój ból, swoją niemoc, jak to robiła zawsze w złej chwili. 

Niestety... 

Nie mogła. No, bo jak powiedzieć: mamusiu chce ci narysować coś cudnego, to co 

czuję i … 

nie potrafię... 

 Tego trzeciego dnia wieczorem po prostu bała się położyć spać. Robiła, co 

mogła, by nie zasnąć, lecz, jak na złość, okropnie chciało jej się spać. Zasnęła 

i ...tak! od razu ten sam sen! 

Z pewną różnicą wszakże: teraz od razu we śnie,wiedziała co ją czeka, jakie 

straszne spotka ją rozczarowanie, ledwo wejdzie do szatni. Nie mogła jednak nie 

iść. Szła do szkoły jak na ścięcie. Weszła do szatni i oto popatrz: niespodzianka. 

W pamiętnym kącie nie leżała biała kartka papieru. Leżało tam... prześliczne 



serduszko z drogocennych kamieni. Prawdziwy klejnot. „Och, gdybym mogła dać 

to serduszko mamusi!- pomyślała Tosia. - Ale nie mogę. Jest na pewno bardzo 

drogie, 

a ja nie mam pieniędzy.”Uklękła i ze smutkiem patrzyła na serduszko. A ono też 

patrzyło na nią, tak patrzyło, jakby jej chciałao coś powiedzieć, coś bardzo 

ważnego. I nagle Tosia zrozumiała. „Już 

wiem co zrobię!- ucieszyła się i ta myśl, ten pomysł nie uciekł jej zaraz po 

obudzeniu, 

a czasami, niestety, tak bywa. 

 W ów świąteczny poranek Tosia uniosła głowę z poduszki, spojrzała: 

mamusia śpi, to dobrze... A jej mamusia tak naprawdę to już nie spała. Ale 

wiedziała, co nastąpi. Tosia cichutko, na palcach podejdzie do jej łóżka i z 

laurkowym rulonem przewiązanym czerwoną wstążeczką będzie czekała, aż ona 

otworzy oczy, by od razu wręczyć jej swe dzieło. Odczekała więc chwilkę, 

otworzyła oczy; Tosia stała przy łóżku, lecz... nie wręczyła jej rulonika, 

bo ...rozwinęła go sama. 

W każdym razie trzymała w rękach kartkę. 

 - Mamusiu, to jest ode mnie!- powiedziała. - Nie, nie ja ci to sama 

przeczytam. Najkochańsza mamusiu! Życzę ci, żeby każdy dzień był twoim 

świętem. Żebyś każdego dnia, mamusiu, wiedziała jak bardzo cię kocham i jak 

bardzo się cieszę, że jesteś moją mamusią i... 

i jak bardzo się cieszę ,że jestem twoją córeczką. - dokończyła drżącym głosem i 

podała mamusi kartkę, z której czytała. Czytała? Na kartce nie było żadnego z 

tych życzeń, które przed chwilą wypowiedziała. W ogóle, ani jednego słowa! 

Niczego. Poza przylepionym pośrodku prześlicznym czerwonym serduszkiem. 

 Ach, Tosiu! - wykrzyknęła mama głęboko wzruszona i Tosia wiedziała, że nie 

musi dodawać tego, co sobie na wszelki wypadek przygotowała: to moje serce 

mówiło do ciebie mamusiu... 

 

3. Zabawa ruchowa nawiązująca do zabaw W.Sherborne- „Mama i dziecko” 

 Mama siada na dywanie za dzieckiem, obejmuje je udami i całym ciałem i 

kołysze w rytm spokojnej melodii. 

 

4. Zabawa słowna- „Kocham swoją mamę tak bardzo jak...”- ćwiczenie 

logicznego myślenia. 

 Dziecko musi wymyślić logiczne zakończenie zdania... tak bardzo jak:np- 

misiu miód, lato słońce itp.- dzieci powinny uchwycić związek logiczny dwóch 

rzeczowników. 

 

 
 


