
Wierszyki –rymoanki dzieci 

 o Mamach i dla Mam 

 

 

Moja mama jest kochana. 

Uśmiechnięta już od rana, 

Zawsze chętnie mi pomoże, 

czy to w domu, czy na dworze. 

Kocham Cię mamo , 

całym moim serduszkiem.  

Jestem Twoim małym pączuszkiem. 

                 

Moja mama jest kochana, 

kiedy co dzień wstaje z rana 

i wciąż bawi siostrę mą. 

Ja tak bardzo kocham ją 

 

Moja Mama ukochana, 

zawsze mi pomaga z rana. 

Kocham bardzo ją nad życie,  

tylko z mamą jest wyśmienicie. 

 

Gdy mi smutno jest i źle. 

Moja Mama kocha  mnie. 

 

Moja Mama jest kochana, 

moja Mama  wszystko wie, 

kiedy  dobrze uczę się, 

wtedy cieszy się. 

 

Nasza Mama jest kochana 

I uśmiecha się od rana. 

A my bardzo Ją kochamy 

I życzenia Jej skaładamy. 

 

Dzisiaj Twoje święto mamy, 

więc życzenia Ci składamy. 

Kolorowy z Tobą świat. 

Żyj nam w zdrowiu wiele lat.  
 

Gdy moja Mama wstaje, 

zawsze przyrządza mi pyszne śniadanie. 

Lubię, gdy moja Mama śpiewa, 

Bo wtedy serce mi rozgrzewa. 

 

 

Na górze róże, na dole bez, 

moja mama najlepsza jest. 

Gdy mi smutno, gdy mi źle, 

Ona zawsze pocieszy mnie. 
 
 
Moja Mama jest szalona, 

tylko czasem jest zmęczona. 

Kocham Ją najbardziej w świecie, 

nawet jak nie wiecie. 

Często razem się bawimy, 

ale także się uczymy. 

Bo nauka to podstawa, 

Więc się uczę. Fajna zabawa. 

 

Moja Mama jest wesoła,  

siostrę wozi do przedszkola. 

Mi pomaga zawsze w lekcjach, 

i w ogóle jest najlepsza. 

Moja Mama jest jak wiosna, 

taka dobra i radosna. 

Chodzi ze mną na spacery, 

czasem także na rowery. 

Lubi kwiaty i zakupy, 

ugotuje pyszne zupy. 

I  mnie  chwali coraz częściej. 

Taka Mam to jest szczęście. 
 

Moja Mama jest wesoła, 

„lata” dookoła. 

Do „Stokrotki” i z powrotem,  

Lata samolotem. 

 

Mama jest kochana, 

od samego rana. 

Mamę kocham Ja. 

Mama to mój cały świat. 
 

Kiedy rano szybko wstaję, 

Mama robi mi śniadanie. 

Pięknie pachnie, tu nie kłamię, 

zawsze poda też swe ramię. 

Bardzo kocham Cię Mamusiu 

i dla Ciebie  sto całusów. 
 


