
 Grzesio Kędzierski kl. 4

Moja Mama  

Moja mama jest kochana,

wstaje rano roześmiana, 

budzi dzieci swe,

by na lekcje nie spóźniły się.

Moja mam ciasto piecze,

pyszny obiad pachnie też.

Po obiedzie w piłkę gramy,

bo my bardzo się kochamy.

Każda mama ma swe święto,

więc  życzenia im składamy, 

bukiet kwiatów też wręczamy. 

Za ich bukiet i starania 

jeszcze dużo przytulania. 



Amelka  Czernel  kl. 4

 ŻYCZENIA DLA MOJEJ MAMY

Kiedy słońce rankiem wstaje,

Mama robi mi śniadanie,

Budzi szybko swoje dziatki, 

Słońce świeci, kwitną kwiatki.

Moja Mama jest wspaniała,

Jest jedyna, ukochana.

Zawsze sprząta i gotuje,

Swoje dzieci wciąż całuje. 

Życzę Ci mamusiu miła,

Żebyś bardzo długo żyła.

Kocham Cię zawsze tak samo, 

Bo Ty jesteś moją Mamą.

W sercu dla Ciebie mam bratki,

Takie malutkie kwiatki.

Kocham Cię z całego serca,

Bo ty jesteś najpiękniejsza.



Magdziak Martynka  kl.4

W kalendarzu Święto Matki

W kalendarzu Święto Matki,

Z życzeniami biegnę.

Dziś w podzięce przyjmij kwiatki, 

Lilie, maki i bławatki, 

Zaraz z rana zerwę.

Za Twe trudy daję serce

I przepraszam Cię 

Za me psoty, za wybryki, 

Przyjmij  je w podzięce,

Wiesz jak  kocham Cię. 

Z okazji Twego święta,

Najdroższa  Mamo życzę Ci

„Wszystkiego najlepszego 

I torta dobrego,

Szczęścia , pomyślności i dużo radości,

Żebyś szczęśliwa była 

I dużo lat żyła.”



Lenka  Murdzyńska kl. 4

Kochana  Mamo

Kochana Mamo w dniu Twojego święta,

Życzę Ci, żebyś była zawsze uśmiechnięta.

Składam Ci życzenia z głębi serca płynące,

By każdego dnia świeciło Ci słońce,

Żebyś  była bez trosk dnia codziennego,

I zawsze dawała  radę,

Mimo humoru odmiennego. 



Madzia  Sokołowska kl.4

Wiersz dla mamy

Gotuje, sprząta, robi zakupy,

wstaje rano, krząta się w kuchni.

Piecze ciasta, pyszne ciasteczka.

Myśli o wszystkim, pomaga w lekcjach.

Kto to jest? 

Tata? Babcia? Siostra? Brat?

Nie! To moja mama, śliczna jak kwiat.

Kochana mamusia 

przed wyjściem do szkoły

daje całusa, 

Jest ze mną wszędzie, o każdej porze

bawi się ze mną w domu i na dworze.

I chociaż kłopotów zawsze ma morze,

to zawsze tryska dużym humorem.

Imponuje mi wytrwałością i uporem.

Kocham ją bardzo, i będę kochała.

Moja mama o mnie dba i ja będę o nią dbała.



Krzysio Pełka kl. 4

Moja  Mama jest kochana,
budzi Mnie każdego rana.
Jej oczy się uśmiechają, 

„Dzień dobry! „ powiadają.

Mama jest twarda jak skała,
słodka jak cukierek
i chociaż jest mała
to ma charakterek!

Jest jak pogodny dzień
i jak burza,

jest twarda jak pień
i delikatna jak róża.

Mama daje Mi wiele radości,
każdy kolega Mi jej zazdrości.

Jest jedyna na tym świecie,
drugiej takiej nie znajdziecie!


