
Dzień Mamy tuż, tuż… 

 

Za to, Mamo, że w noc czujnie strzeżesz 

kolorowych i spokojnych mych snów; 

za to, Mamo, że ci zawsze mogę wierzyć, 

że rozumiesz mnie nawet bez słów; 

cóż Ci dzisiaj mogę za to dać, Najdroższa Mamo? 

Po jednym kwiatku za noc każdą nieprzespaną, 

po jednym kwiatku za każde zmartwienie,  

po jednym kwiatku za płynące z Twych rąk ukojenie. 

Za każdą Twoją zmarszczkę – jeden kwiat 

i jeden za każdy siwy włos. 

Pod nogi trzeba by Ci rzucić cały świat, 

wszystkie kwiaty na ogromny stos. 

Kochani jutro obchodzimy ważne święto- Dzień Matki. Chciałabym podsunąć 
Wam kilka pomysłów na upominki dla Waszych Kochanych Mam. Będzie to dowód 
miłości i wdzięczności za ich ogromne poświęcenie, trud, opiekę, cierpliwość i 
nieskończoną miłość do Was. 
Postawimy dziś na prezenty piękne i ręcznie robione!  
A może by tak samodzielnie stworzyć dla mamy kosmetyk? 
 

 

 

Cukrowy peeling do ciała 

 

Potrzebujemy: 

szklanka białego cukru 

sok z połowy średniej cytryny 

łyżka miodu 

łyżka oleju kokosowego 

Wszystkie produkty mieszamy ze sobą i przekładamy do ozdobnego słoiczka, 

pudełka. Składniki możemy także zmielić w malakserze. 

 



Drzewko z kwiatami. 

 

 

Różane drzewko to ciekawy pomysł na wyjątkowy i własnoręcznie wykonany 

prezent.  

Do wykonania różanego drzewka szczęścia potrzebujesz: kartkę z bloku 
technicznego, zielony papier, rolkę po papierze lub ręczniku kuchennym, kolorowe 
włóczki, sznurek najlepiej taki zwykły do pakowania paczek, waciki kosmetyczne, 
klej, nożyczki. 
          Z kartki z bloku technicznego wycinamy koronę drzewa, a następnie 
owijamy ją dookoła sznurkiem, włóczką lub muliną. Rolkę nacinamy u góry tak, aby 
można było zamocować później koronę drzewa. Rolkę, która będzie stanowiła pień 
naszego drzewka, również owijamy sznurkiem. 

        Różyczki wykonujemy z kolorowych wacików kosmetycznych. Takie kolorowe 
waciki możecie kupić w drogerii lub markecie. Waciki możecie także pomalować 
sami. Wacik rozwijamy i przecinamy na pół wzdłuż tak, aby powstały dwa wąskie 
paski. Następnie z każdego paska zwijamy różyczkę na kształt ślimaka. Na jedno 
drzewko potrzebujesz około 9 różyczek. Z zielonego papieru wycinamy listki. 

 

        Gdy nasze drzewo będzie już gotowe za pomocą kleju magic, introligatorskiego 
lub kleju na gorąco przyklejamy różyczki. Na końcu miedzy sznurki wtykamy nasze 
listki. Listki powinny się trzymać bez kleju, ale w razie potrzeby można je też 



przykleić. Pracy naprawdę nie ma dużo, a efekt końcowy zachwyca. Każda Mama 
będzie na pewno zadowolona. 

 

Serce 

 

 

Za pomocą ołówka z gumką, farby i kartki można wykonać piękne serduszko dla 
mamy. Wycinamy serce z papieru i kładziemy na białą kartkę. Następnie moczymy 
gumkę na ołówku w farbie i odbijamy kółeczka wokół wyciętego serca. Na koniec 
ściągamy papierowe serce. Możecie w środek serca wpisać życzenia, Kochanej 
Mamie. Możecie oprawić je w ramkę bądź zrobić w formie laurki.  

 

 



Laurka KOCHAM CIĘ 

 

 

Jeszcze jedna propozycja kartki, którą bardzo łatwo wykonać, a efekt 
końcowy jest rewelacyjny. 
Materiały jakich potrzebujemy to: 
- farby akrylowe, 
- kartki papieru, 
- klej, 
- pędzelek, 
- baza do kartek- podkład (kartka) w innym kolorze 
W środku kartki technicznej wycinamy serce, nakładamy ją na biała kartkę. 
Następnie pędzelkiem malujemy opuszki palców i odbijamy na białej powierzchni. 
Ściągamy nałożone serce, kartkę z odciskami palców wycinamy i przyklejamy na bazę 
do kartek. 

 



Miodowy peeling do ust. 

Poniżej podaję Wam link z prostym przepisem na peleng do ust dla Waszych Mam. 

https://animoto.com/play/7pWg0godQhG4m61gXGFnmA 

 

Mam nadzieję, że pomysły przydadzą się i skorzystacie z nich. Wszystkie są 

proste w wykonaniu- zdążycie jeszcze dziś zrobić upominek dla Mamy. Pochwalcie 

się, co zrobiliście- przypominam mojego maila: jankowskaswietlica@o2.pl. 

Pozdrawiam Was 
Anna Jankowska 

 


