
Poniedziałek, 25.05   

Przeczytaj wiersze o mamie i naucz się na pamięć jednego z nich, abyś  

mógł go powiedzieć mamie w dniu jej święta 

Kocham Cię mamo – wiesz o tym przecież, 

chyba najbardziej na całym świecie. 

Wszystkiego jednak nie umiem zliczyć, 

lecz Ty wiesz, czego pragnę Ci życzyć. 

 

Kochana Mamo zacznę zwyczajnie, 

że z Tobą w domu jest bardzo 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. 

Wykonaj laurkę  

Do wykonania laurki potrzebne będą: kolorowe i białe 

kartki, pisaki, klej, nożyczki, kokardka. 

Zróbcie wachlarz, wytnijcie białe i kolorowe kółka, 

narysujcie na nich kwiatki i wszystko przyklejcie wg 

wzoru na obrazku obok. 

Zrób niespodziankę: 

Na drzwiach w przedpokoju lub na szafie zawieś duży napis,  

 

 

a z czerwonego papieru wytnij różnej wielkości serduszka, napisz na nich  za co 

kochasz swoją mamę i wcześnie rano pozawieszaj, poukładaj w różnych 

miejscach mieszkania.  

za to, że zawsze we mnie wierzysz,  

za to, że zawsze mnie wspierasz, 

za to, że mnie rozumiesz, 

za to, że jesteś dobra, 

za to, że mnie kochasz 

KOCHAM CIĘ 

za to, że mnie kochasz 



za to, że mogę na Ciebie liczyć. 

za to, że jesteś, 

za wspaniałe dni, 

bo się o mnie martwisz, 

za Twój uśmiech, 

bo martwisz się o mnie,  

bo zawsze mogę na Ciebie liczyć,  

bo mnie wspierasz. 

Czwartek, 28.05 

Majowe kwiaty – piwonie 

Do wykonania kwiatów z baniek mydlanych potrzebujemy: 

- miseczkę, 

- wodę, 

- płyn do naczyń, 

- farby,  

- słomkę, 

- białe kartki najlepiej techniczne, 

- pędzelek, 

- nożyczki, 

Do miseczki wylewamy wodę, płyn do naczyń oraz farbę, mieszamy wszystkie 

składniki i mocno dmuchamy w słomkę. Kiedy bańki będą już takie duże 

 i wychodzą poza miskę wtedy przykładamy białą kartkę papieru. Na innej 

kartce malujemy liście i łodygi. Następnie wycinamy kwiaty z baniek, liście 

oraz łodygi. Przyklejamy gotowe elementy. 

 

 

 

 

 

 

 

 


