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Witam Szanownych Rodziców i Drogie Dzieci ! 

Temat: Wyrażam miłość do mojej mamy 

26 maja będziemy obchodzić wyjątkowe święto- 

DZIEŃ MAMY 

Postarajcie się drogie dzieci okazać w tym dniu Swoim Kochanym Mamusiom- dużo miłości, pokażcie 

jak są dla Was ważne! 

 Posłuchajcie opowiadania o Janku i jego mamie 

Janek okazuje miłość mamie 
Pewnego popołudnia, po powrocie ze szkoły, Janek rzucił się swojej mamie na szyję, 
ucałował ją i mocno przytulił. Nieco zaskoczona mama odwzajemniła oznaki miłości 
syna. Nic nie powiedziała, tylko spojrzała z wielką radością na niego. Chłopiec sięgnął do 
plecaka, z którego wyjął trzy kwiatki: stokrotkę, mlecz i jaskra, ozdobione kilkoma 
źdźbłami zielonej trawy. Wręczył je mamie, nie przejmując się, że kwiatki już zwiędły. 
– Mamusiu, tak bardzo Cię kocham! – powiedział z uśmiechem Janek. 
– Ja też bardzo cię kocham, synku – odpowiedziała mama. 
– Wiem, mamusiu, że mnie kochasz. Ty, mamusiu, mnie urodziłaś i karmiłaś, i 
opiekowałaś się mną zawsze. Dzisiaj dziękuję Ci za to, mamusiu. 
I też Cię, mamusiu, bardzo kocham. Mam też dla Ciebie laurkę, którą sam zrobiłem w 
szkole. 
Janek wyjął z plecaka własnoręcznie przygotowaną laurkę i podał mamie. 
Mama wzruszona przytuliła synka i długo nie wypuszczała go z uścisku. 
Oboje wiedzieli, że to, co ich łączy, to miłość matki i dziecka. 
 

: 
– Co zrobił Janek po powrocie ze szkoły? 

– Co zrobiła mama Janka, kiedy otrzymała od syna kwiatki? 

– Co oznaczały kwiatki, które Janek wręczył mamie? 

– Jaki jest Janek dla mamy? 

– Dlaczego Janek chce być dobry dla mamy? 

 Mama bardzo cię kocha i opiekuje się tobą. Obejrzyj rysunki i zaznacz te, które najbardziej 

przypominają ci o miłości twojej mamy. 



 

Za chwilę każde z was będzie rysowało laurkę dla swojej mamy. Na środku 111 strony narysujcie 

wielkie serce. Przygotuj mamie niespodziankę. Narysuj dla niej piękny bukiet . 

 

 

Przyjrzyj się zdjęciom i powiedz: 
Wpisz odpowiednie litery według klucza lic 

 Z dzisiejszej katechezy nie odsyłamy żadnych zdjęć ani załączników. 

Jeśli macie Drodzy Rodzice czas i możliwość to proszę pomóżcie dzieciom w rozwiązywaniu zadań. 

Z góry dziękuje za Państwa pomoc i zaangażowanie.  

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt :  509 907 117,  
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