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TEMAT: Rodzice a dzieci 

Rodzice podejmują najcięższe i najtrudniejsze zadanie, jakim jest wychowanie dziecka na wartościowego, 

odpowiedzialnego człowieka, zdolnego do współdziałania w społeczeństwie.  

26 maja obchodzimy Dzień Matki. Jest to święto wyjątkowe, podczas którego doceniamy mamy za trud 

włożony w opiekę nad nami, wsparcie w trudnych chwilach, ich troskę, pomoc i miłość. Każda mama w 

takim dniu powinna poczuć się wyjątkowo. Poniżej prezentuję listę pomysłów na wyjątkowe prezenty dla 

wyjątkowych mam: 

1. Prezenty niematerialne. 

Jednym z najwspanialszych prezentów, który możemy dać bliskiej osobie jest wspólnie spędzony czas, 

uwaga i rozmowa:  

- zabierz mamę np. na wycieczkę rowerową, na spacer do parku lub do miejsca, które często wspomina,  

- ugotuj specjalnie dla mamy uroczysty obiad lub kolację i miło spędźcie razem czas, 

- odszukaj stare zdjęcia i zorganizuj wspólne oglądanie i wspominanie, 

- urządźcie sobie wspólną sesję fotograficzną, 

2. Prezenty własnoręcznie zrobione. 

Wybierzcie coś z poniższej listy uwzględniając swoje zdolności i umiejętności: 

- wypisz na ozdobnej kartce co najmniej 10 powodów, dla których cieszysz się, że twoja mama jest twoją 

mamą, 

- wykonaj i podaruj mamie listę najwspanialszych chwil z nią związanych, 

- zrób sobie zdjęcia z napisanymi na kartce życzeniami i komplementami dla mamy, 

- znajdź zdjęcie mamy, naklej je na brystolu, a wokół napisz słowa, które opisują twoją mamę, możesz 

pracę włożyć w ramkę, 

- znajdź ładny słoik, ozdób go, a do środka włóż zapisane na małych kolorowych karteczkach życzenia, 

wspomnienia, komplementy, karteczki poskładaj, pozwijaj w ruloniki lub wytnij w kształt serduszek lub 

kwiatków, 

- zrób laurkę – odrysuj na papierze swoją dłoń, wytnij ją, następnie z kolorowego papieru wytnij łodygi 

kwiatów, podłużne liście i kwiaty, przyklej wszystko na kartkę papieru, w taki sposób, by dłoń trzymała 

bukiet, 

- zrób kartkę gazetową – wyszukaj w gazetach słów opisujących twoją mamę, rzeczy z nią związane, 

pozytywne uczucia, wytnij napisy, a następnie naklej na kolorową kartkę brystolu, możesz całość ozdobić 

wyciętymi z gazet obrazkami.  

Wszystkim Mamom życzę, by ich dzieci małe i duże dawały jak najwięcej radości. 

Pozdrawiam Tomasz Graczyk 


