
 

„Moja mama” 

 

Kim jest ta miła pani, zgadnijcie moi kochani? 

Chorym poprawia poduszki, choć nie jest pielęgniarką. 

Smaży wspaniałe racuszki, choć wcale nie jest kucharką. 

 

Uczy nas różnych robótek, choć nie jest panią ze szkoły. 

I zna lekarstwo na smutek, od razu jesteś wesoły. 

Wkłada nam od niechcenia cukierek w kieszeń fartuszka. 

Spełnia nasze życzenia jak dobra wróżka. 

A kiedy wkłada sukienkę nową i uśmiech oczy jej rozjaśnia 

To myślę, a może to królowa na chwilę wyszła z baśni? 

A to jest przecież moja mama tylko rysunek ją pomniejsza. 

Ale jest przecież taka sama tylko ,że dużo ładniejsza. 

  

„Kto mnie kocha?” 

 

Kto mnie może kochać więcej? 

Zmarznę- grzejesz moje ręce, 

Zszywasz spodnie, budzisz rano, 

Miód smarujesz mi na chlebie. 

Ty mnie kochasz a ja mamo 

Bardzo, bardzo kocham ciebie. 

 

„Powiedz mamo” 

 

Powiedz nam mamo, powiedz dlaczego tak się trudzisz? 

Spać idziesz, gdy my już śpimy, wczesny ranek Cię budzi? 

A może lepiej Cię nie pytać? 

Tak będzie mądrzej i prościej, bez słów się uczyć 

Od Ciebie prostej, zwyczajnej miłości. 

 

„Dla Ciebie” 

 

Dla Ciebie słońca złote koło, żebyś była zawsze wesoła. 

Dla Ciebie kwiat – fiołek pierwszy i bajki- srebrne słowa wierszy. 

I kokarda w najpiękniejszym kolorze, błękitna jak nad ranem   morze. 

I butki- te od Kopciuszka z balu- żeby Cię wszyscy podziwiali. 

Dla Ciebie pośród wielu życzeń najsłodsze na świecie słodycze. 

 

 

 



„Dla mamy” 

 

Moja kochana mamusiu to dla Ciebie ten wierszyk, 

Dla Ciebie słońce i chmury, dla Ciebie tęcza i wietrzyk. 

Wiosną i latem- kwiaty, jesienią- liście jesienne. 

Bądź szczęśliwa mamusiu dziś, jutro, codziennie. 

 

 

„Laurka” 

 

Wymaluję na laurce czerwone serduszko, 

Ptaka, co ma złote piórko i kwiaty w dzbanuszku. 

Żyj mamusiu moja miła sto lat albo dłużej! 

Bądź wesoła i szczęśliwa, zdrowie niech Ci służy! 

 

„Małym serduszkiem” 

 

Małym serduszkiem życzę Ci mamo 

Zdrowia, uśmiechu najwięcej. 

A za twą dobroć i miłość 

Przyjmij ten kwiatek w podzięce. 

 

„Do matki” 

 

Mamo chciałabym Ci przynieść latający dywan. 

I kaczkę, która znosi szczerozłote jajka, 

Żebyś żyła beztrosko- wesoła, szczęśliwa. 

Lecz takie dziwy można znaleźć tylko w bajkach. 

 

I dlatego zmęczenie widząc na twej twarzy 

Myślą w przyszłość wybiegami zaczynam 

Marzyć, że  zastąpię Cię w pracy, gdy tylko dorosnę. 

 

Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenia, 

Za twą miłość matczyną nigdy niezachwianą, 

Mogę tylko szyję twą otoczyć ramieniem 

I szepnąć Ci do ucha : Dziękuję Ci Mamo 

             

 

 

 

 

 



„Bukiet” 

 

Mama wraca z pracy zmęczona 

I zaraz bierze nas w ramiona. 

I opowiada króciutko jak jeździła „szóstką” 

Po targowej, bo mama jest kierowcą tramwaju. 

Tramwaje jej się słuchają i my też. 

Witek biegnie po ziemniaki, a ja po chleb. 

A na ulicy tyle płatków śniegu….! 

Żeby tak jeszcze móc z tych płatków śniegowych 

Bukiet przynieść zmęczonej mamie- do ziemniaków, 

Do chleba, na stół…. 

  

„Mamo, przytul mnie” 

 

Mamo, przytul mnie. Nie jestem kaktus ani prymulka. 

Nie podrapię Cię. 

Rano, gdy z twarzą zaspaną spoglądam na świat, 

Przytul mnie. 

Przytul mnie po obiedzie to mój deser będzie! 

I wieczorem, gdy spać się kładę, abym śnił 

W kolorach mydlanych bajek. 

 

 

"Dla mamy" - Czelar Mika 

 Ze wszystkich kwiatów światach 

ciałabym zerwać... słońce 

i dać je potem tobie 

złociste i gorące. 

Słoneczko jest daleko, 

ale się nie martw, mamo, 

narysowałem drugie... Jest prawie 

takie samo! 

Teraz cię wycałuję, jak mogę 

najgoręcej, 

bo tak cię kocham bardzo 

że już nie można więcej! 

http://fm.tuba.pl/artysta/MIKA


 

"Dzień Matki" - Świerczyńska Anna  

 

Dzisiaj, jak co dzień rano, 

zerwałaś się do pracy. 

Wstajesz tak wcześnie rano 

o świcie niby ptacy. 

 

Poczekaj takaś zajęta, 

odłóż na chwilę robotę 

bo to dziś wielkie święto. 

 

Porzuć na chwilę troski 

uśmiechnij się inaczej. 

Patrz, jakie ręce masz szorstkie 

od tej codziennej pracy. 

 

I oczy też masz zmęczone, 

kochane Twoje oczy. 

My wiemy to dla nas one 

czuwają długo w nocy 

 

My rozumiemy to dla nas 

tak się męczysz, tak się trudzisz. 

Bo pracy trzeba nie lada 

nim z dzieci wyrosną ludzie. 

  

 

 

 

 



"Mamy mamę" Joanna Kulmowa      

Najlepsze u mamy 

jest to, 

że ją mamy. 

Mamy ją swoją nie cudzą. 

Nie inną. 

Zawsze tę samą. 

I żeby nie wiem co się stało, mama zostanie mamą. 

Tylko jedna mama na zmartwienia. 

Tylko jedna na dwójkę z polskiego. 

Tylko jedna od bójki z najlepszym kolegą. 

Jedna od bólu zęba 

i od przeziębienia. 

Nie na sprzedaż. 

Nie do zamiany. 

Nasza 

wszędzie i przez cały czas. 

Więc najlepsze u mamy jest to, 

że ją mamy 

i że mama ma właśnie nas. 

 

"Dziś dla Ciebie Mamo..." - Ścisłowski Włodzimierz 

Dziś dla Ciebie Mamo, 

świeci słońce złote, 

dla Ciebie na oknie 

usiadł barwny motyl. 

Dziś dla Ciebie Mamo, 

płyną złote chmurki, 

a wiatr je układa 

w świąteczne laurki. 



Dziś dla Ciebie Mamo, 

śpiewa ptak na klonie 

i dla Ciebie kwiaty 

pachną też w wazonie. 

Dzisiaj droga Mamo, 

masz twarz uśmiechniętą 

Niechaj przez rok cały 

trwa to Twoje święto! 

 

"Mamo!" - Gellnerowa Danuta 

Mamo! 

Dam Ci dziś piękny kwiatek 

i wstążkę na dodatek. 

Dam Ci złoty pierścionek, 

na górce mały domek, 

ogródek malowany, 

ławkę pod wielkim kasztanem. 

Dam Ci słońce nad domem, 

słońce jak złotą koronę. 

I dam Ci księżyc, wiesz? 

I jeszcze... co tylko chcesz. 

Bo jestem bardzo bogaty, 

dostałem kredki od taty. 

 

 

"Mamusiu" - Landau Irena 

Dzisiaj jest Twoje święto 

i chciałbym Ci powiedzieć 

że bardzo kocham, 

że bardzo kocham Ciebie. 

https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79353,24976752,wiersze-dla-mamy-na-rozne-okazje-krotkie-dlugie-zabawne.html#http://wyborcza.pl/7,75400,23718909,dzisiaj-najdluzsze-zacmienie-ksiezyca-w-tym-wieku-nie-przegap.html


Gdy Cię nie ma 

patrzę na zegar. 

Smutno mi gdy wychodzisz... 

Liczę ile do Twego powrotu 

zostało jeszcze godzin... 

Kiedy wracasz? 

To Twoje kroki 

słyszę na schodach 

choćbyś mamusiu 

cicho wchodziła, 

najciszej... 

Dziś jest Twój dzień - 

lecz kocham Cię codziennie! 

Mamusiu przyjmij 

całusów 100 ode mnie! 

 

"26 Maja" - Chudy Tadeusz 

Dziś rano - wszystkie dzieci 

w całym kraju już dawno wstały 

i czekają... 

A Mama jeszcze nie wie nic, 

tylko noskiem dziwi się ładnie: 

co tak pachnie? 

Co tak wspaniale pachnie?! 

I dalej śpi... 

Tymczasem 

rzodkiewka, ser, kakao 

uprzejmie do stołu 

zapraszają 

- jednym słowem - 

śniadanie gotowe 

https://avanti24.pl/Magazyn/1,150458,21977383,praktyczne-stylizacje-na-co-dzien-2017.html


i całe mieszkanie 

już się samo 

na błyszcząco 

wysprzątało 

(nie wiadomo kiedy...) 

a na ścianie 

kolorowe litery 

jak skowronki 

rozśpiewane: 

zdrowia i szczęścia 

życzymy Mamie! 

 

 

"Nasza mama" Czesław Janczarski 

Kto się o nas tak troszczy? Najczulej patrzy na nas? 

Kto od złych przygód strzeże? Nasza kochana mama. 

Uczyła pierwszych kroków, pierwszych słów nas uczyła. 

Każdą łzę nam otarła. Mamusia nasza miła. 

Jak ci się odwdzięczymy za wszystko, droga mamo? 

Będziemy się starali kochać ciebie tak samo. 

  

  

 

https://www.domiporta.pl/mieszkanie/sprzedam

