
PORTRET MAMY 
 
Dzień Matki to jedno z najbardziej wyjątkowych świąt. Jest obchodzone nie 

tylko w Polsce, ale na całym świecie, bo macierzyństwo nie zna granic. Na każdym 
kontynencie, niemal w każdym kraju, dzieci doceniają swoje mamy. Jaka jest 
historia Dnia Matki, kiedy obchodzimy święto? 
Dzień Matki w Polsce. Kiedy obchodzimy? 
Polska to jedyny kraj na świecie, w którym Dzień Matki obchodzi się 26 maja. 
Chociaż nie zawsze tak było. W przedwojennej Polsce daty tego święta były 
ruchome. Pierwsze obchody Dnia Matki odbyły się w Krakowie w 1914 roku. Data, 
którą znamy dziś jest niezmienna od 1923 roku. 

Kiedy jest Dzień Matki na świecie? 

Dzień Matki na całym świecie najczęściej obchodzi się w maju. W 77 
państwach świata mamy świętują w drugą niedzielą maja. Tak jest między 
innymiw USA, Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, Chile, Chinach, Czechach, Danii,
Niemczech, Japonii, Holandii, RPA, Turcji, Włoszech oraz na Ukrainie i  Kubie. W 
pierwszą niedzielę maja świętują mamy 
w Rumunii, Portugalii, Hiszpanii, Mozambiku, na Węgrzech i Litwie. W ostatnią 
w Szwecji, Tunezji i Francji. Najbardziej "egzotyczny" termin na Dzień Matki 
wybrali mieszkańcy Indonezji tam święto obchodzone jest 22 grudnia. 
 

 

Portret Mamy na dwa sposoby… 
 
Wejdź w link i narysuj portret Mamy  
 

https://view.genial.ly/5eca437331834c0d95f49b40?fbclid=IwAR22w0raVQHv-

yumqvp9AMRv4vHMLaFTp9N1tAcoSnz0vwKzB5VhVAftnw4 

 

 
Wykonaj portret Mamy z papieru 
 

 

 

 

 

Do wykonania portretu potrzebne są:  
 

 blok rysunkowy z kolorowymi kartkami, 



 kolorowy blok techniczny, 
 nożyczki, 
 klej, 
 kredki, 
 ołówek. 

 
Z bloku rysunkowego wybierzcie kartki, z których powstaną włosy i pociąć je na 

paski. Za pomocą nożyczek możecie skręcić paski w ślimaczki lub tworzyć fryzurę z 
prostych pasów. Na beżowym arkuszu naszkicujcie głowę mamy i wytnijcie. 
Doklejcie głowę do kartki delikatnie klejem w sztyfcie. Później pojedyncze 
paseczki(włosy) smarujcie  klejem introligatorskim i wsuwajcie pod doklejoną lekko 
głowę. Kolejny etap tworzenia to układanie fryzury i malowanie buzi mamy- 
dorysujcie oczy, usta, nos… Wykonanie portretu dla swojej mamy jest świetnym 
pomysłem nie tylko na Dzień Matki, ale również na imieniny, urodziny i wiele 
innych okazji. 
 

                

               

 

Może ktoś zechce pochwalić się swoją Mama i prześle mi portret swojej Mamy- 

przypominam maila: jankowskaswietlica@gmail.com. 

 

 

 



Piosenki dla Mam 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g&fbclid=IwAR0IA95y9QwxUhV0PrTfNX-

HJIjTBECnL804U56F6yMV2hsUM4hOgPVZdYI 

 

Jeśli nie zdążyliście jeszcze nic przygotować dla Mamy, mam dla Was 
pomysły na łatwe i szybkie wykonanie upominków. 

 

LAURKA 
Potrzebujecie ołówek, czarny cienkopis, gumkę i kolorowe kredki.    

 

              

               

 

 



Deser jogurtowo-owocowy z galaretką 

 

Potrzebne składniki: 

 300 g naturalnego jogurtu 
 odrobina naturalnego miodu 
 100 g malin 
 100 g jagód 
 galaretka 
 kilka biszkoptów 
 rurka waflowa 
 liście melisy lub mięty do dekoracji 

Przygotuj galaretkę w ulubionym smaku wedle wytycznych na opakowaniu. Gotową 

galaretką zalej umyte i osuszone owoce – najlepiej w płaskim naczyniu. Wymieszaj 

jogurt naturalny z miodem. Na dno przezroczystych pucharków wyłóż odrobinę 

pokruszonych biszkoptów, zalej je warstwą jogurtu. Następnie wyłóż na jogurt 

warstwę galaretki pokrojonej w kostkę. Ponownie zalej jogurtem, wyłóż galaretkę. 

Tak przygotowany deser warstwowy udekoruj rurką waflową oraz liściem melisy 

lub mięty. 

 

Życzę oby dzisiejszy dzień był dla Waszych Mam i dla Was wyjątkowy- obyście 

cieszyli się bliskości i Miłością. 

Życzę Wam Kochane Mamy odwagi i sił, 
by porywać się na cele i zmiany, 
które z pozoru wydają się trudne, 
a później wprost wymarzone. 
Życzę realizacji planów i nowych marzeń 
i kolejnych natchnień- jak fal, 
które pchają statek do przodu.  
Życzę Wam dużo zdrowia, szczęścia i uśmiechu wiele. 
 
 

Pozdrawiam 
Anna Jankowska 


