
Zajęcia świetlicowe      25.05.2020 r.   

Temat: Dzień mamy. (2 godziny) 

 

26 maja – Dzień Mamy 

 
 

Dzień Mamy jest obchodzony prawie na całym świecie. Święto to przypomina nam, jak ważne są 

nasze Mamy, oraz że każdej Mamie należy się moc uścisków, buziaków i milion bukietów kwiatów 

za jej bezwarunkową miłość 

 

 



Kiedy obchodzi się Dzień Matki 

W wielu krajach to ruchome święto 

 w Meksyku - 10 maja,  

 

 w Boliwii - 27 maja,  

 



 w Tajlandii w dzień urodzin królowej Sirikit Kitiyakara - 12 sierpnia,  

 

 

 

 

 



 W Polsce Dzień Mamy to 26 maja i jest datą stałą.   

 

 

W Polsce Dzień Matki obchodzono po raz pierwszy w 1914 roku w Krakowie. 

 

Jak obchodzić Dzień Matki? 

W tym szczególnym dniu warto położyć nacisk na wspólne spędzanie czasu. Drobny 

upominek, trafiony prezent czy bukiet kwiatów są wisienką na torcie, a nie podstawą tego 

święta. 

 Wyjdźcie razem na spacer. Na pewno nie macie czasu spotkać się ze sobą i 

porozmawiać w środku tygodnia. Tym razem niech będzie inaczej! Kupcie sobie lody 

albo usiądźcie w pobliskiej kawiarni i porozmawiajcie przy dobrym ciastku i kawie. 

 



 Zaproś mamę na obiad. W Dzień Matki wyciągnij mamę z kuchni lub pomóż jej, 

niech poczuje, że to jej święto. 

 

 

 

 Obejrzyjcie razem film. Zróbcie razem domowy popcorn i oglądajcie „Pretty 

Woman” - chyba nie ma mamy, która nie lubi tej komedii romantycznej. 

 

 

 

 

https://polki.pl/przepisy/przekaski,jak-zrobic-popcorn-w-garnku-w-3-smakach-karmelowy-solony-z-parmezanem,10433484,artykul.html


 Postawcie na aktywny wypoczynek: przygotujcie rowery i trasę objazdową. Sport 

zbliża ludzi i pobudza organizm, a lepsza kondycja, to lepsze samopoczucie 

 

 

 



 Zorganizuj domowe SPA. W Dzień Matki warto pokusić się o miły gest i sprawić 

mamie przyjemność zorganizowaniem domowego SPA, zabiegiem manicure czy 

pedicure. 

 

 



 

Niezależnie od kultury, szerokości geograficznej czy języka dzieci na całym świecie w 

Dni Mamy wyrażają swoją miłość do niej najpiękniej jak potrafią. Bukiet polnych 

kwiatów i własnoręcznie przygotowana laurka są dla każdej mamy piękną pamiątką o 

magicznej mocy. 

 

 

 

 



Za co kochamy mamy? 

 

 



A oto kilka wierszy dla Waszych mam 

*************** 

W kalendarzu Święto Matki, 
z życzeniami śpieszą dziatki. 

Ja Ci mamo dziś w podzięce, 

za Twe trudy daję serce 
i przepraszam za me psoty, 

za wybryki i kłopoty. 

*************** 

Choć serduszko moje małe, 

Tobie dziś oddaje całe. 

byś na zawsze pamiętała 
I podziękę moją znała. 

Za to wszystko coś zrobiła, 

Za to żeś mnie urodziła, 
I że byłaś mą ostoją, 

Za to żeś jest matką moją. 

Ślę życzenia a nie kwiatki 

Oraz miłość na Dzień Matki. 

*************** 

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 wszystko chcę Ci dziękować, 

skromny bukiecik kwiatów darować. 

*************** 

Kochana mamo, przez serce życzę 

wszelkich dobroci, których nie zliczę... 

Zaś serce Twoje, od kiedy żyję, 

gorąco dla mnie i mocno bije! 

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku, 

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku, 

Za to, że dni moje tęczą malujesz, 

dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję. 

Brakuje słów, aby podziękować 

za matczyną opiekę, cierpliwość, 

dobroć, zrozumienie, ale tak bardzo 

chcę wyrazić wdzięczność właśnie Tobie... 

Najbardziej kochającej z Mam. 

 

Nauczyciele świetlicy  
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