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Matka, mama, mamusia, słowa rozpoznawalne na całym świecie. Wypowiadane 

przez dzieci w każdym wieku z troską, uwielbieniem - zależnie od chwili, emocji  

i roli jaką w danym momencie pełni dla nas rodzicielka. Jednakże, niezależnie od 

języka w jakim te słowa są wypowiadane, bez względu na wiek, płeć, rasę,  

czy przynależność religijną, na każdej szerokości geograficznej miłość matki  

i dziecka jest zawsze taka sama – piękna, wzniosła i bezwarunkowa. Występuje 

również w poezji i prozie.  

 

 

 

"Cała łąka dla mamy" - Lewandowska Barbara 

Mamo, chodź z nami! 

Damy Ci - łąkę! 

Z kwiatami, ze skowronkiem, 

ze słonkiem. 

Do wąchania, słuchania, patrzenia ... 

A do łąki dodamy życzenia: 

 

Nawet, gdy się zachmurzy na niebie, 

nawet, gdy się kłopotów nazbiera, 

my uśmiechajmy się do siebie 

zawsze jak tu, jak teraz! 

 

 



 

"Dla mamy" - Czelar Mika 

Ze wszystkich kwiatów świata 

chciałabym zerwać... słońce 

i dać je potem tobie 

złociste i gorące. 

Słoneczko jest daleko, 

ale się nie martw, mamo, 

narysowałem drugie... Jest prawie 

takie samo! 

Teraz cię wycałuję, jak mogę 

najgoręcej, 

bo tak cię kocham bardzo 

że już nie można więcej! 

"Dzień Matki" - Świerczyńska Anna 

Dzisiaj, jak co dzień rano, 

zerwałaś się do pracy. 

Wstajesz tak wcześnie rano 

o świcie niby ptacy. 

 

Poczekaj takaś zajęta, 

odłóż na chwilę robotę 

bo to dziś wielkie święto. 

 

Porzuć na chwilę troski 

uśmiechnij się inaczej. 

Patrz, jakie ręce masz szorstkie 

od tej codziennej pracy. 

 

I oczy też masz zmęczone, 

kochane Twoje oczy. 

My wiemy to dla nas one 

czuwają długo w nocy 

 

My rozumiemy to dla nas 

tak się męczysz, tak się trudzisz. 

Bo pracy trzeba nie lada 

nim z dzieci wyrosną ludzie. 

  



 

"Do matek (które swym dzieciom 

czytają moje wiersze)" - Brzechwa Jan

 

Powiedział ktoś, żem zmyślny strateg, 

bo gdy dla dzieci piszę wiersze, 

właściwie piszę je dla matek. 

Te złośliwości nie są pierwsze; 

niech szydzi ten, kto lubi szydzić, 

a zresztą... czego mam się wstydzić? 

 

Wyznaję, nieraz żal mi szczerze 

mateczki, mamy czy mamusi, 

która do rąk mą książkę bierze 

i swemu dziecku czytać musi. 

Żal mi, że drogi czas jej kradnę 

i że się męczą oczka ładne... 

 

Wyznaję, myślę nieraz czule, 

jak wyglądają te mateczki, 

mamusie, mamy i matule, 

kiedy czytają me książeczki? 

I o czym każda skrycie marzy? 

I czy ma miły wyraz twarzy? 

 

 

Czy spośród mam spieszących z biura 

lub z pracy, już zmęczonych trochę, 

uśmiechnie się niekiedy która, 

gdy wspomni moje wiersze płoche? 

Czy się uśmiechnie i, być może, 

pomyśli czasem o autorze? 

 

Wiadomo przecież od stuleci, 

że taki rzeczy jest porządek: 

do matek trafia się przez dzieci 

tak jak do mężczyzn - przez żołądek. 

Czy to uwłaszcza matkom miłym? 

No cóż, przyznaję się. Zgrzeszyłem. 

 

Lubię twarzyczki wasze młode 

i często sobie wyobrażam 

wasz wdzięk i powab, i urodę, 

i mimo woli się rozmarzam. 

a gdy marzenie mnie kołysze, 

wtedy dla dzieci wiersze piszę.

PIOSENKI 

 

Ta piosenka jest dla Mamy 

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

 

Śpiewające Brzdące - Jesteś mamo skarbem mym - Piosenki dla dzieci 

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

 

A ja wolę moją mamę - Majka Jeżowska 

https://www.youtube.com/watch?v=ga3QwPYq2Q0 

https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g
https://www.youtube.com/watch?v=ga3QwPYq2Q0


"Dziś dla Ciebie Mamo..." - 

Ścisłowski Włodzimierz 

Dziś dla Ciebie Mamo, 

świeci słońce złote, 

dla Ciebie na oknie 

usiadł barwny motyl. 

 

Dziś dla Ciebie Mamo, 

płyną złote chmurki, 

a wiatr je układa 

w świąteczne laurki. 

 

Dziś dla Ciebie Mamo, 

śpiewa ptak na klonie 

i dla Ciebie kwiaty 

pachną też w wazonie. 

 

Dzisiaj droga Mamo, 

masz twarz uśmiechniętą 

Niechaj przez rok cały 

trwa to Twoje święto! 

 

 

 

"Mama ma zmartwienie” –  

Wawiłow Danuta 

Mama usiadła przy oknie. 

Mama ma oczy mokre. 

Mama milczy i patrzy w ziemię. 

Pewnie ma jakieś zmartwienie... 

Zrobiłam dla niej teatrzyk - 

a ona wcale nie patrzy. 

Przyniosłam w złotku orzecha - 

a ona się nie uśmiecha. 

Usiądę sobie przy mamie, 

obejmę mamę rękami 

i tak jej powiem na uszko: 

"Mamusiu, moje jabłuszko! 

Mamusiu, moje słoneczko !..." 

Mama uśmiechnie się do mnie 

i powie: "Moja córeczko..."

 

 

"Mamo!" - Gellnerowa Danuta 

Mamo! 

Dam Ci dziś piękny kwiatek 

i wstążkę na dodatek. 

Dam Ci złoty pierścionek, 

na górce mały domek, 

ogródek malowany, 

ławkę pod wielkim kasztanem. 

Dam Ci słońce nad domem, 

słońce jak złotą koronę. 

I dam Ci księżyc, wiesz? 

I jeszcze... co tylko chcesz. 

Bo jestem bardzo bogaty, 

dostałem kredki od taty. 

 



"Mamusiu" - Landau Irena 

Dzisiaj jest Twoje święto 

i chciałbym Ci powiedzieć 

że bardzo kocham, 

że bardzo kocham Ciebie. 

 

Gdy Cię nie ma 

patrzę na zegar. 

Smutno mi gdy wychodzisz... 

Liczę ile do Twego powrotu 

zostało jeszcze godzin... 

 

Kiedy wracasz? 

To Twoje kroki 

słyszę na schodach 

choćbyś mamusiu 

cicho wchodziła, 

najciszej... 

 

Dziś jest Twój dzień - 

lecz kocham Cię codziennie! 

Mamusiu przyjmij 

całusów 100 ode mnie! 

 

 

Drogie świetliczaki na pewno uwielbiacie swoje MAMY i dlatego prośbę do Was 

mamy. Stwórzcie najpiękniejszą laurkę na świecie i podarujcie MAMUSIOM  

w prezencie. Rysować kwiaty już potraficie, więc piękny bukiet na pewno 

stworzycie, a jeśli jeszcze życzenia od serca napiszecie to każda Mama 

najszczęśliwsza będzie.  
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