
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiersze dla Mamy 
 

Tomik wierszy klasy 3 F 

 

        

 
 

 

 

Biała Podlaska  2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autor: Wiktoria Ciok. 

 
Tytuł: Wiersz o mamie 
 

Mamo kocham cię z całego serca mego 
,nie ma na świecie człowieka drugiego, 
który jak ty poświęcenie mi daje, 
który dla mnie na głowie staje, 
 zamiast w spokoju na wszystko patrzeć, 
ty nie jedną noc przeze mnie płaczesz, 
ty musisz się ze wszystkim wzmagać, 
zamiast ja tobie, ty mi musisz pomagać, 
mamo jak mam ci dziękować? 
 chciałabym ci cały świat podarować, 
nie wiem co bym zrobiła bez ciebie, 
za to że cię mam  
dziękuję każdego dnia! 
 Dziękuję ci za wszystko co dla mnie robisz i już 
zrobiłaś, 
dziękuję, że zawsze dla mnie jesteś i że zawsze 
byłaś, 
chcę byś o jednym wiedziała  
że “kocham cię 
” i zawsze będę kochała!!!  
 
 
 



 
 

Autor: Wanessa Sakowska 

 
Tytuł: Moja Mama Kochana 

 
Kiedy rano wstaje słońce 
ja dostaje uściski gorące 
 Moja Mama Kochana 
Kiedy jest burza i grzmoty 
siedzimy razem i głaszczemy koty 
 Moja Mama Kochana 
Kiedy wiatr wieje 
do mnie się śmieje 
 Moja Mama Kochana 
Kiedy mocny deszcz pada 
siada i bajki opowiada  
 Moja Mama Kochana 
Kiedy buzię mam zasmuconą 
wiem, że będę przytuloną 
 Moja Mama Kochana 
Kiedy jest mi smutno i źle 
Ona o wszystkim wie 
 Moja Mama Kochana 
Kiedy jestem wystraszona 
ciepłym ramieniem jestem otoczona 
 Moja Mama Kochana 
Kiedy wszystko mnie złości 
daje mi dużo miłości  
 Moja Mama Kochana 
Kiedy czegoś nie umiem 
najlepiej mnie rozumie 
 Moja Mama Kochana 
Kiedy choruję 
Ona się mną opiekuje 
 Moja Mama Kochana 
Kiedy czegoś mi brakuje 
zawsze mi kupuje 
 Moja Mama Kochana 
Kiedy nic mi się nie udaje 
kibicuje i odwagi dodaje 
 Moja Mama Kochana 
Kiedy mówię, że to udać się nie może 
zawsze mi pomoże 
 Moja Mama Kochana 
Kiedy coś mi nie smakuje 
nowe danie przygotowuje  
 Moja Mama Kochana 

 

 

 

Autor: Kuba Papiński 
 
Tytuł: Życzenia dla Mamy 
 
 
Dziś piękny dzień .  
Dzień Mamy więc. 
życzenia Wam składamy . 
Tu bukiet kwiatów tam czekoladek  
ton i życzeń moc. 
 
 
Dziękuje za to że jesteś, 
za twój uśmiech , 
za twą dobroć, 
za wspólny czas. 
 
 
Dziękujemy dla wszystkich Mam<3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Autor: Olivia Johnson 



 
Tytuł: Moja mama 
 
Moja mama jest kochana. 
Lata wokół mnie od rana. 
Najpierw mi śniadanie robi, 
potem mnie do lekcji goni. 
Kiedy zechcę to pomoże, 
nawet jak na później odłożę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Zuzia K. 
 
Tytuł: Moja Mama… 
 
Moja Mama troszczy się, kiedy smutno, kiedy źle, 
 Mama szybko mnie przytula 
Bierze misia i kangura. 
 Aby tylko mnie pocieszyć mama zrobi wszystko 
wnet. 
Jeden kich, jeden prych, Mama szybko lekarzy 
wzywa. 
 Oj, Mamusiu, Oj Mamusiu, 
Coś troskliwość Cię rozpiera! 
 Ale kiedy Mama chora, ja z pomocą biegnę. 
Bo ma Mama 
kocha mnie i o mnie troszczy się,  
to ja bardzo odwdzięczyć się chcę! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Weronika Marczuk  

 
Tytuł: Mama    
 

Moja mama jest kochana 
naleśniki smaży mi od rana. 
 
Moja mama sprząta, pierze  
często zmywa talerze. 
 
Uśmiech na jej ustach gości 
nawet gdy jestem w złości. 
 
Troszczy się o mnie zawsze  
całuje, przytula, głaszcze. 
 
Kocham ją najbardziej na świecie 
bo ja jestem przecież jej dziecię. 
 

 

Autor: Iga Ołowniuk 
 
Tytuł: Kochana mama 
 
Kocham Cię mamo z całej mej mocy , 
kocham cię mamo rano i w nocy , 
kocham cię aż sił mi brak i mam ochotę napisać 
Tobie tak. 
Kocham Cię bardzo z całego serduszka  
z uśmiechem od uszka do uszka. 
Składam Ci  
życzenia tak, że aż tchu mi brak  
 Życzę Ci grzecznych dzieci, żeby zawsze 
wyrzucały śmieci. 
Życzę Ci  uśmiechu i miłości i dużo radości , a na 
dzień mamy mnóstwo gości. 
 
 

 

 

 

 
Piotruś  Bandzerewicz: 



 
Moja Mama kochana 
 budzi mnie  z uśmiechem  z rana 
lubię z Mamą  odrabiać lekcje,  
żartować, 
śmiać się i  śmigać na rowerze 
 Żyj mamo sto lat  
i zawsze spędzaj ze mną czas 
Autor: Damian Dacewicz 
 
Tytuł: Mama to skarb 
 
Moja mama jest jak skarb, 
kocham mocno ją, że aż strach. 
Kiedy smutno mi i źle  zawsze rozweseli mnie. 
A kiedy pada deszcz zawsze zagra ze mną w grę, 
a kiedy świeci słońce chodzi ze mną po łące. 

 
 
 
 
Autor: Oliwia Bajkowska 
 
Tytuł: Najlepsza Przyjaciółka 
 
Moja mama ukochana, 
piękna, cudna jest od rana. 
Uwielbiam z Nią spędzać czas bo, 
kocham Ją jak nie wiem co. 
Jest moim najlepszym przyjacielem, 
kochana jest taka, że nie wiem. 
Z Nią zawsze i wszędzie, 
lepszej Mamy nigdy nikt mieć nie będzie 
 

 
 
Autor: Michał Drabot 
 
Tytuł: “ Moja Mama” 
 

“Moja mama jest kochana, wstaje dla mnie 
zawsze z rana. 
Kiedy słońce już zaświeci, na śniadanie biegną 
dzieci. 
Mama krząta się i stara, smakołyków co nie 
miara.  
Kiedy muszę biec do szkoły, mama pocałuje 
mnie. 
W szkole jestem tak wesoły, że do domu wracać 
chcę.  
Mama dobra, pracowita, przygotuje mi obiadek,  
by przy książkach i zeszytach nie był głodny jej 
niejadek. 
Kiedy jestem smutny i humor mam zły,  
mama zawsze mnie wysłucha, z oczu otrze moje 
łzy.  
Lubię z mamą porozmawiać, czasem pogram w 
gry planszowe,  
na rowerach z nią pojeżdżę, w głowie mam 
pomysły nowe.  
Mama stara się jak może byśmy byli samodzielni, 
Michaś uczy się prasować, a Dominik 
porządkować.  
W wolnych chwilach film obejrzy ze mną, 
Dobre rady z filmu jeszcze w głowie będą. 
O świecie opowie, po głowie pogłaszcze, 
kocham Cię mamusiu i w dłonie Ci klaszczę!” 
 
 



 
Autor: Michał Hamułka 
 
Tytuł: Mojej Mamie 
 
Mojej Mamie, którą kocham 
Daję kwiatów dużo w ręce, 
Bo dziękować chcę jej zawsze, 
Za opiekę i w podzięce. 
Nie mam dużo, wręcz niewiele, 
Moje serce bije dla niej 
Dzięki Mamie - którą kocham - 
Całe serce jej oddaję. 

 
 

 
Autor: Marcel Szandecki  
 
Tytuł: ”Mama” 
 
Moja mama jest kochana , 
zawsze troszczy się od rana. 
A gdy słonko świeci, 
mama ma radosne dzieci. 
 
Mama jest zapracowana , 
bo pracuję wciąż od rana. 
Kiedy się raduję, 
Słonko jej dziękuję. 
 
Ja i moja mama, 
śmieję się od rana. 
Za to kocham mamę, 
Bo widzę w niej damę . 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mela Szydło:  

Mama i ja mała urwiska 

 

 
Wiem, że jestem urwis mały, ale to nie 

wada. 
Przecież bez urwisów to było strasznie 

nudno na tym świecie . 
Te urwisy-nic dobrego, lecz gorące 

serca mają i jak  dobrze urwisują,  
tak ich dobrze  i kochają. 

 I ja kocham ciebie Mamo z serduszka 
całego. 

Kocham Cię Mamo zawsze tak samo  

czy dzień powszedni czy Święto Matki  
zawsze dla Ciebie w sercu mym kwiatki  

i moja miłość  
i mój szacunek  

Dzięki Tobie 
 jak tylko umiem nie zawsze ładnie nie 

zawsze składnie  
Lecz zawsze tak samo 

 bo kocham cię  Mamo ! 

 

Autor: Paweł Siedlecki 
 
Tytuł: Moja mama 
 
Moja mama należy do ludzi wyjątkowych 
i to wcale nie dlatego, że karze piratów 
drogowych. 
Jest kochająca i wspaniała, 
zawsze miłością mnie obdarzała. 
Gdy trzeba doradzi i pomoże, 
nawet gdy tata zaniemoże. 
Moja mama to piękna kobieta, 
skromność to jej wielka zaleta. 
Lubimy z bratem spędzać z nią czas, 
wiemy, że bardzo Kocha Nas. 
 

 



 

Autor:   Marcel Machniak 
Tytuł:    Dla mamy 
  
Mamo, nie umiem pisać wierszy, 
Choć Ty jesteś mój skarb największy. 
Nie wiem jak Ci to powiedzieć mam. 
Może bukiet kwiatów dam? 
Pomogę Ci w sprzątaniu,  
Praniu i gotowaniu, 
A na koniec buziaka dam, 
Bo ty jesteś najlepszą z wszystkich mam!!! 

 
 
 
Autor: Szymon Pędzik 
 
Tytuł:  Mama 
 
Moja mama jest wspaniała. 
 Robi zawsze pyszne dania  
robię ciastka razem z nią  
wszystkie pyszne wychodzą.  
Jeżdżę z mamą na rowerze  
czasem w piłkę gramy też.  
Wieczorami czytam książkę  
mama czyta ze mną też.  
Kocham swoją mamę mocno 
 moja mama fajna jest.   
 
Oluś Rozpotyński 
 
Moja mama jest wesoła ale czasem głośno woła  

 

Olek lekcje trzeba zrobić i kartofle mi posolić!!!  

 

Gdy nie zrobisz tego w mig mamie smutno będzie dziś. 

 

Moja mama kocha mnie i całować wciąż mnie chce.  

 

A ja kocham moją mamę, która wcześnie rano wstaje i 

zapyta zawsze mnie  

 

 ,, Co też Oluś dzisiaj zje” 

 

A gdy smutno mi i źle mama zawsze tuli mnie 

 

 
 
 

 
 
Weronika Krasuska 
 

 
 
Oliwka Hordejuk

 

 

 



 

Krzyś Maciejko 

Mama jak z bajki 
piękna i młoda 
chodzi jak dama 
ma długie włosy  
dłuższe niż łokcie 
ma długie nogi aż do podłogi. 
 


