
SPRAW MAMIE RADOŚĆ!

Drodzy Uczniowie,
mamy nadzieję, że pamiętacie o zbliżającym się DNIU MATKI. To już 26 maja!

Co roku o tej porze zajmowaliśmy się już tworzeniem miłych prezentów dla Waszych 
kochanych Mam. Cóż, nie możemy tego robić teraz wspólnie, niemniej chcemy Wam pomóc
w przygotowaniu miłej niespodzianki dla Mamy. 

Poniżej znajdziecie kilka podpowiedzi. Niech każdy z Was wybierze to, co potrafi zrobić lub 
to, co sprawi Mamie największą przyjemność.

Dwa tygodnie temu Pani Olga podała Wam kilka pomysłów na własnoręcznie wykonaną 
kartkę okolicznościową. W ten sam sposób można wykonać kartkę dla Mamy. Gdyby ktoś 
jednak chciał zrobić coś wyjątkowego, to może wykonać poniższą laurkę �

Dokładną instrukcję, jak ją wykonać znajdziecie 
tutaj: https://pin.it/7Ft2Xap

Potrzebny będzie taki szablon doniczki (można go samemu narysować przy pomocy ołówka 
i linijki) oraz wycięte z kolorowego papieru płatki kwiatków w kształcie kropli.

    

Ponadto: nożyczki, klej, 3 patyczki po lodach i ok 30 cm wstążki.



Innym, równie miłym prezentem, może być taki piękny, kolorowy bukiet. 

Wykonanie go jest dosyć proste. Spójrzcie na film: https://pin.it/
6KDaqpO  .   

Potrzebna będzie kartka A4 w kolorze zielonym i dwie inne w różnych kolorach, nożyczki, 
klej lub taśma dwustronna i słomka do napojów. Gotowy, zapakowany bukiet można 
udekorować kwiatuszkiem lub serduszkiem z życzeniami w środku.

A teraz kilka ciekawostek o DNIU MATKI 

Dzień Matki jest obchodzony w ponad 40 krajach na świecie i przybiera przeróżne formy. 
Poniżej znajdziecie kilka ciekawostek na temat tego święta, a resztę odgadniecie, jeśli 
rozszyfrujecie zagadki.  J

· Dzień Matki to ma początek w czasach starożytnych. Narodził się prawdopodobnie  
w Grecji i w Rzymie;

· W Grecji było obchodzone wiosną święto Matki Natury.  Składano wówczas  dary
bogini Rei, żonie Kronosa – matce wszechświata i wszystkich bóstw;

· Dzień  Matki  pierwszy  raz  obchodzono  w Polsce w 1914 roku  w Krakowie.  Jako
jedyni obchodzimy go 26 maja;

· Na  świecie  w  różnych  krajach  święto  to  wypada  innego  dnia.  I  tak  na  przykład
Meksykanie uczczą  go  10  maja,  Armeńczycy 7  kwietnia,  a  Indonezyjczycy 22
grudnia;

· Wiele  krajów  europejskich  świętuje  w  pierwszą  niedzielę  maja.  Tak  jest  między
innymi w Portugalii, Hiszpanii, na Litwie i na Węgrzech;

· Anglia i Irlandia mają swoją „matczyną niedzielę” – Mothering Sunday. Jej początki
sięgają osiemnastego wieku;

A teraz Wasza kolej! 

Pani Karolina przygotowała dla Was zagadki. W pozostałych ciekawostkach brakuje jednego 
wyrazu, aby go poznać rozszyfrujcie zagadki umieszczone pod kolejnymi informacjami.



• Z kolei tradycję obchodzenia Dnia Matki we Francji wprowadził _____________. W 
1950 roku oficjalnie ustanowiono, że święto mam przypada w ostatnią niedzielę maja.

• W ___________i Kanadzie w dniu święta mam przypina się do ubrań goździki.

• Dzień Matki jest też bardzo ważny dla Włochów, którzy są wyjątkowo rodzinni. Z 
okazji tego święta piecze się _____________w kształcie serca. Pomaga się też 
mamom we wszelkich domowych pracach.



• Są państwa, w których Dzień Matki utożsamiany jest z Dniem ____________. Jest tak
w Słowenii, Rosji, na Białorusi, w Bułgarii, Macedonii, czy Armenii.

• W ____________ jest to bardzo ważne święto, które celebruje się także w kościele. W
domach z kolei dzieci podają swoim mamom śniadania i obdarowują je kwiatami.

Dzień Matki z czasem stawał się coraz popularniejszy na świecie. Na stała wpisał się do
kalendarza  najważniejszych  uroczystości  dopiero  w  połowie  XX  wieku.  Dziś  święto  to
obchodzone jest powszechnie i choć daty jego są różne w różnych krajach idea przyświeca
ta sama – miłość do mam.

Materiały zaczerpnięte ze strony internetowej: https://www.gandalf.com.pl/blog/ciekawostki-o-dniu-
matki-calego-swiata/



I jak Wam poszło? Na pewno i z tym zadaniem sobie poradziliście.    

Poniżej Pani Julita proponuje byście zrobili swojej Mamie kwiatka z papieru znaną Ci już 
sztuką origami. 

Przygotuj: 
- 4 prostokątne paski papieru w kolorze żółtym (lub innym) o wymiarach 4,5 na 10,5 cm
- 1 kwadrat w kolorze pomarańczowym (lub innym) o bokach 4, 5 cm – to środek kwiatka
- 1 kwadrat w kolorze zielonym o bokach 4 cm – to liść kwiatka
- 1 prostokątny pasek papieru w kolorze zielonym o wymiarach 4 cm na 16 cm- to łodyga 
naszego kwiatka

Link do strony:
h�ps://www.youtube.com/watch?

v=3lOE6pNkD8k 

Zrobione? Twoja mama będzie zachwycona. 

Z okazji  Dnia Matki  znajdziecie poniżej  kilka  ciekawych  KSIĄŻEK, o  mamach

właśnie,  które  gorąco  poleca  Pani  Michasia!  Nie  są  one  co  prawda  darmowe,  ale  warto

poszukać tych książek w bibliotece, przynieść do domu i przeczytać.  Z mamą oczywiście!

Dzięki  nim rozpogodzi  się każdy pochmurny dzień  i  zagości  uśmiech na twarzy  Twojej  

i Mamy :)

„Mama” 

Helene Delforge,

Quentin Greban

Pięknie ilustrowana opowieść o mamach z całego świata.



„Super M” 

Dawid Ryski

Wspaniała historia Mamy - Superbohaterki!Bo przecież każda

mama posiada niezwykłe moce... :)

 

„Mama jest tylko jedna,
a tu mamy wszystkie” 

Raquel Diaz Reguera

Wspaniały przegląd wszystkich typów mam -

oczywiście z lekkim przymrużeniem oka :)

„Moja mama” 

           Maiana Itoïz

Historia o pewnej mamie i jej 

synku i ich rytuale usypiania. Ale, jak to 

bywa w takich opowieściach, nie jest to 

zwykłe czytanie bajek na dobranoc...



„Jak mama

została Indianką” 

Ulf Stark, Mati Lepp

Historia  o  chłopcu,  który  pewnego  dnia  odkrywa,  

że  jego  mama  stała  się  Indianką!  Mama  z  synem  

spędzają  razem  czas,  bawiąc  się  przy  tym,  

a jednocześnie zbliżając do siebie.

Na  koniec  tej  wędrówki  w  po  świecie  książek, poniżej  w  linku  znajduje  się króciutka

prezentacja o Dniu Mamy - znajdziesz w niej kilka ciekawostek i garstkę porad, jak złożyć

Twojej Mamie życzenia :)  https://view.genial.ly/5ebe53038e243b0d5a32bd50/presentation-

dzien-matki

A może skorzystasz z któregoś wierszyka, proponowanego przez Panią Gosię:

Życzenia na Dzień Matki 

***
Droga Mamo!

Dziękuję za każdy spędzony
wspólnie z Tobą dzień,

za pokazywanie mi świata,
za uczenie bycia odważnym,

wolnym i otwartym na innych.
Kocham Cię za wszystko

i na zawsze!

***

Raz tylko w roku jest "Dzień Matki",

choć mamusiom co dzień należą się kwiatki:

czerwonej róży pączek na dobrego dnia początek. 

Puszyste georginie na marzeń spełnienie. 

Fiołeczki małe na zdrowie doskonałe. 

Leśne konwalie małe na szczęście trwałe!



***

Moja mama jest jak wiosna, 
taka piękna i radosna.

Kocha mnie, ja o tym wiem 
i ja mamo kocham Cię.

***

Mamo miła, dobrotliwa,

bądź wesoła i szczęśliwa!

Niech Ci wszystko dobre służy,

żyj spokojnie i bez burzy.

***

Mamo! Ty mnie życia uczyłaś,

wszystko co miałaś mi poświeciłaś,

nikt nie ofiaruje nigdy mi więcej.

Dziś, Ci więc serce me daje w podzięce.

***

Na koniec coś na deser, który poleca Pani Julita.

Zrób Mamie przyjemność i przygotuj dla niej DESER (no i oczywiście dla siebie

również oraz innych członków rodziny). Poniżej jest przepis na przygotowanie

GALARETKI W POMARAŃCZY I LIMONCE



Składniki:

- cztery pomarańcze

- dwie limonki

- galaretkę o smaku agrestowym

- galaretkę o smaku malinowym

- galaretka przeźroczysta o dowolnym smaku

- 3 x 400 g wody

- małe liście  mięty

Przygotowanie:

1.Galaretka w limonce z miętą. Limonkę umyj, przetnij wzdłuż i wydrąż. Przygotuj 

galaretkę przeźroczystą w 400 ml wody i kiedy już jest odpowiednio rozpuszczona dodaj 

listki mięty i ostudź. Wystudzoną płynną galaretkę przelej do połówek limonek i odstaw do 

lodówki, do stężenia. Po wyjęciu pokrój gotowe galaretki delikatnie na 4 części.

2.Galaretka w pomarańczy. Pomarańcze umyj, przetnij wzdłuż i wydrąż. Przygotowuj 

galaretkę malinową w 400 ml wody i kiedy już jest odpowiednio rozpuszczona odstaw do 

wystudzenia. To samo zrób z galaretką agrestową. Wystudzoną płynną galaretkę o smaku 

malinowym przelej do 4 połówek pomarańczy i wystudzoną płynną galaretkę o smaku 

agrestowym również przelej do pozostałych 4 połówek pomarańczy. Odstaw do lodówki, do 

stężenia. Po wyjęciu pokrój gotowe galaretki delikatnie na 4 części, poukładaj na talerzu tak 

jak na obrazku.

3. Z miąższu limonek i pomarańczy możesz przygotować orzeźwiającą lemoniadę. Zalej 

owoce 2 l. wody mineralną, dodaj miętę, lód i odrobinę syropu cukrowego lub miodu. Daj do 

lodówki na co najmniej 1 godz. 

Smacznego, pozdrawiamy Was serdecznie i  życzymy miłego

ŚWIĘTOWANIA!

          


