
 

 

Ukochana Mama 

Dni przemijają, 

lata uciekają, 

a Ty jesteś jedna, 

ukochana, niezmienna. 

Dziękuję Ci, Mamo, 

za radosne dni i wspomnienia, 

Za opiekę troskę i wzruszenia, 

Patrycja Kamińska, kl. IV c 

Dla Mamy 

Dzisiaj jest święto wszystkich mam, 

składam życzenia więc Tobie sam. 

Życzę Ci, Mamo, radosnych dni 

i słońca, co na niebie lśni. 

Zdrówka, bo przecież ważne jest, 

uśmiechu na twarzy i żadnych łez. 

A gdy będziesz czytała słowa te, 

na pewno ucieszy się serce Twe. 

 Adam Góralski, kl. IV c 

*** 

Mamo dziękuję Ci za to, 

że budzisz mnie rano, 

że mogę się utulić do Twoich ramion. 

Każdy Twój uśmiech, każdy Twój gest, 

wielką dla mnie radością jest. 

Pamiętaj, Mamo, 

że za to bardzo kocham Cię. 

 Aleksandra Jankowska, kl. IV c 

*** 

Mamo moja ukochana! 

Umiesz pomóc, wytłumaczyć 

Gdy potrzeba, gdy zawinię,  

zawsze mi wybaczysz. 

Za Twą wielką miłość 

Dziękuję Ci sto razy. 

I życzę Ci z całego serca, 

Byś zawsze tak jak dziś, 

Była uśmiechnięta! 

 Karolina Zakrzewska, kl. IV c 

Mamusiu! 

Dziękuję Ci, Mamo, za wszystko, co 

robisz. 

Gdy tylko poproszę, kanapki przynosisz. 

Dziękuję Ci, Mamo i wiem to na pewno: 

Przez całą noc modlisz się nade mną! 

 Nina Adamczak, kl. IV b 

Wiersz dla Mamy 

W dniu Twego święta, kochana Mamo, 

Życzę Ci słońca miłości co rano, 

Serca czystego, bukietu kwiatów, 

Za twoją dobroć tysiąc buziaków. 

 Karol Grabowski, kl. IVc 

*** 

Kochana moja Mamo, 

uśmiechnij się dzisiaj rano. 

Bo Dzień Mamy jest dziś, 

więc życzeń damy Ci kiść. 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności, 

pieniędzy i wytrwałości, 

i wszystkiego najlepszego! 

 Aleksandra Borawska, kl. IVc 

Mama! 

Cieszę się, że Cię mam, Mamo, 

Ty zawsze mnie budzisz co rano. 

Ty jesteś jak chodzący cud, 

I zawsze słodka jak miód. 

Twe czułe serce mnie zawsze ogrzeje, 

Przy Tobie ja zawsze się śmieję. 

Dlatego z okazji święta Twego 

Życzę Ci wszystkiego najlepszego. 

Byś nigdy się nie zmieniła 

I zawsze była taka wspaniała. 

 Olga Kruszewska, kl. IVc 

 N a s z y m   k o c h a n y m   M a m o m 

2 - STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ 

Mamusiu Kochana! 

Chcę, żebyś była zawsze roześmiana, 

Niech w każdy dzionek słoneczko Cię wita 

i piękny kwiat dla Ciebie rozkwita, 

bo jesteś dla mnie bardzo ważna, 

więc niech twoja mina nie będzie już poważna. 

 Marta Obiedzińska, kl. IVc 
 


