
   Kochani!  Ponownie Was witamy.  
 
    Mamy nadzieję, że nie umknął Wam jeden  
    z najpiękniejszych dni w roku. 
    A jaki? Domyślacie się? 

                TO DZIEŃ MATKI 
ŚWIĘTO MATKI  obchodzono już w czasach starożytnych.   
W Grecji podczas wiosennego Święta Matki Natury składano 
hołd Rei - matce wszechświata i wszystkich bóstw. 
Data obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest 
świętowany.  
W Polsce Dzień Matki obchodzony jest 26 maja. 
Dlaczego właśnie w tym dniu? 
Może dlatego, by wszystkie najpiękniejsze kwiaty wiosny 
mogły być jej ofiarowane. 
 



 MATKA - to najwspanialsze słowo świata.  

Zawiera ono w sobie niewypowiedzianą dobroć. 

 Słowo matka,  to po prostu MIŁOŚĆ. 
 
DZIEŃ MATKI ustalono po to, by przypominał wszystkim  
jak ważna jest rola mamy w ich życiu, aby zwrócili  
uwagę na wysiłek, jaki matki wkładają w pielęgnację 
swoich rodzin. 
To ważne święto rodzinne.  
W tym dniu dzieci starają się jak najwięcej czasu  
przebywać w otoczeniu swoich mam. Panuje miła 
atmosfera, matki otrzymują od swoich pociech różne  
upominki. Cieszą się, gdy dostaną laurkę przygotowaną 
własnoręcznie przez swoje dziecko.  



        Oto propozycje wykonania takiej laurki. 
 
Kliknij tutaj  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-Dl4pp0Rkw&feature=youtu.be 

  

 https://www.youtube.com/watch?v=FHJvnSdQVp8&feature=youtu.be 

  https://www.youtube.com/watch?v=ZCybVZmHNz4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=wQhjfp9nt1M&t=225s 
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 Kochani!  
Powiedzcie, jaka jest Wasza mama? 
Na pewno: serdeczna, cierpliwa, opiekuńcza,  
kochająca, pracowita, dobra -  
moglibyśmy wymieniać bez końca. Prawda? 
 
Wręczając laurkę mamie, zaśpiewajcie jej także piosenkę  
„Jesteś mamo skarbem mym” 
(https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-
4Va4g&feature=youtu.be). Słowa do niej znajdziecie na 
kolejnym slajdzie. Wyuczcie się ich dobrze. 
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 „JESTEŚ MAMO SKARBEM  MYM”  Śpiewające Brzdące 

 
1.Kiedy mija noc i dzień nastaje, 
Zawsze mówisz mi – witaj 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. 
Refren: 
Jesteś mamo skarbem mym, 
Kocham Ciebie z całych sił 
Jesteś wszystkim tym co mam, 
Wszystko Tobie jednej dam  (bis) 
 
2.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. 
 



 Możecie również z mamą posłuchać  
i pośpiewać innych piosenek.  

Oto nasze propozycje: 
 

 
 
Arka Noego –„Mama Królowa” 

 
 
Fasolki – „Życzenia dla Mamy”  
 

  
 

  
https://www.youtube.com/watch?v=LSnpQYW_4
4I&feature=youtu.be 

   
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PUKVc5r
ddaA&feature=youtu.be 

Kochani zaproście mamę do zabawy i poćwiczcie razem . 
 Kliknij tutaj  https://www.youtube.com/watch?v=CLFyVB_I0YU 
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        ŻYCZENIA DLA MAMY 
 
Kochana Mamo - zacznę zwyczajnie, 
że z Tobą w domu jest fajnie: 
i w deszczu i w słotę, w smutku, w radości, 
wspierasz i uczysz życia w miłości. 
Dzisiaj za to wszystko chcę Ci  
dziękować, 
skromny bukiecik kwiatów darować. 
 

A teraz niespodzianka dla Was i Waszych  Mam. 
 ( https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1ead44dda9eb&pieces=66 )  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1ead44dda9eb&pieces=66


Drogie Dzieci zachęcamy Was  
do korzystania z zakładki 

  

    „ZOSTAŃ W DOMU” 
 

 Mamy nadzieję, że pomogłyśmy Wam 
 przygotować się do świętowania Dnia Matki.  
 
       
             Pozdrawiamy Was gorąco, tęsknimy za Wami                                                                          

 
                                            Pani Basia, Bożenka i Zosia 

 


