
 

 
 

 

 

 26 maja to jeden z najpiękniejszych dni w roku. W tym dniu 

dziękujemy naszym kochanym mamom za życie, za miłość, za wychowanie, za 

cierpliwość. Okazujemy im szacunek, wdzięczność, miłość. Obsypujemy 

kwiatami, upominkami, życzeniami i dobrym słowem. 

      Wybrałyśmy dla Was kilkanaście pięknych gotowych wierszyków-życzeń, 

które możecie wpisać na wykonaną przez siebie laurkę i podarować swojej 

Mamie. Mamy dla Was także laurki do wydrukowania i pokolorowania oraz 

kilka malowanek.  

https://gk24.pl/dzien-matki-2020-najpiekniejsze-zyczenia-na-dzien-matki-krotkie-smieszne-sms-wierszyki-24052020/ga/c6-14978242/zd/43372994


Życzenia z okazji Dnia Matki 

Dzień Matki jest raz w roku, 
Szczęśliwy i pełen uroku. 
W tym dniu pragnę złożyć Ci życzenia: 
Zdrowia szczęścia i powodzenia. 

*** 

Droga mamo, wiesz co czuję. 
Przyjmij więc życzenia moje, 
Od twojej córeczki, od pociechy twojej. 

*** 

Najdroższa Mamo, 
zawsze cierpliwa, 
oddana, troskliwa, 
zawsze spiesząca z pomocą, 
żyj w szczęściu i zdrowiu. 
Sto lat! 

*** 

Przyjmij Kochana Mamusiu te oto z serca płynące życzenia: 
Dużo zdrowia, szczęścia i uśmiechu wiele, 
niech Ci się spełni każde Twoje skryte marzenie! 

*** 

Szczęścia, zdrowia, pomyślności, 
samych w życiu chwil radości, 
żadnych smutków, trudów, łez, 
niech się spełni to, co chcesz! 

Kochana Mamo żyj STO lat! 

*** 

Moja mama jest jak wiosna, taka piękna i radosna. 
Kocha mnie, ja o tym wiem i ja mamo kocham Cię. 

*** 

Znam jedną kobietę o sercu gołębia. Jej oczy to czysta tajemnic głębia.    
Przy niej się goi każda ma rana - taka jest właśnie ma Mama kochana. 



*** 

Raz tylko w roku jest "Dzień Matki", 
choć mamusiom co dzień należą się kwiatki: 
czerwonej róży pączek na dobrego dnia początek,                                    
puszyste georginie na marzeń spełnienie,                                                   
fiołeczki małe na zdrowie doskonałe,                                                                       
leśne konwalie małe na szczęście trwałe! 

*** 

Mamo miła, dobrotliwa, 
bądź wesoła i szczęśliwa! 
Niech Ci wszystko dobre służy, 
żyj spokojnie i bez burzy. 

*** 

Mamo! Jesteś bombowa, 
nawet gdy Cię boli głowa. 
Więc dostaniesz dziś buziaka od swojego dzieciaka! 
Najlepsze życzenia na Dzień Matki! 

*** 

Żadne słowa nie oddadzą tego, kim dla mnie jesteś.                                                     
Żaden płomień nie strawi mego do Ciebie uczucia.                                                   
Żaden człowiek nie zrobi dla mnie tyle, ile Ty dla mnie zrobiłaś.         
Kocham Cię Mamo! 

*** 

Droga Mamo! 
Dziękuję za każdy spędzony 
wspólnie z Tobą dzień, 
za pokazywanie mi świata, 
za uczenie bycia odważnym, 
wolnym i otwartym na innych. 
Kocham Cię za wszystko 
i na zawsze! 

*** 

 



Droga mamo uśmiechnij się, 
przecież dzisiaj jest Twój dzień! 
Dlatego przesyłam całusa mocnego 
życząc Ci szczerze wszystkiego dobrego! 

*** 

Za Twe czułe serce, 
za mądre nakazy 
w dniu Twojego święta 
dziękuję sto razy! 

*** 

Droga Mamo, najpiękniejsze składam Ci życzenia 
z głębi serca płynące, czekające spełnienia. 
Niechaj kłopoty znikną, sukcesów przybędzie, 
niechaj zdrowie dopisze, a szczęście się przędzie. 
Wszystko, co piękne i wymarzone, 
niech w Twoim życiu będzie spełnione. 

*** 

Czas, jak koło szybko krąży, 
rok za rokiem szybko mija, 
z życzeniami synek dąży, 
niech Ci tylko szczęście sprzyja! 

*** 

W ten piękny i radosny dzień 
pragnę złożyć Ci, Mamo, 
najserdeczniejsze życzenia: 
długich lat w zdrowiu, 
szczęścia i wszelkiej pomyślności, 
spełnienia najskrytszych pragnień, 
samych cudownych chwil w życiu 
i zawsze pociechy ze mnie. 

*** 

Tak trudno mi wyrazić 
to, co w sercu czuję, 
więc powiem jedno słowo - 
Kochana Mamo: DZIĘKUJĘ! 



*** 

Życzę Ci Mamo 
stu lat życia w uśmiechu 
i radosnych oddechów! 
Milion chwil bez złości 
i wszelkiej pomyślności! 

*** 

Dzisiaj, droga Mamo, 
masz twarz uśmiechniętą. 
Niech przez rok cały 
trwa to Twoje święto! 

*** 

Kochana mamo, przez serce życzę 
wszelkich dobroci, których nie zliczę... 
Zaś serce Twoje, od kiedy żyję, 
gorąco dla mnie i mocno bije! 

*** 

Za to, Mamo, że noc w noc czujnie strzeżesz kolorowych i spokojnych mych 
snów. Za to, Mamo, że Ci zawsze mogę wierzyć, że rozumiesz mnie nawet 
bez słów. DZIĘKUJĘ! 

 

 

Laurki, kolorowanki i malowanki do wydrukowania: 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 

 



 

 



 



 


