“Najmilsza na świecie jest mi Mama”

Duże oczy, smukły nos,
usta małe, gęsty włos.
Nosi spodnie i cekin mały –
wizerunek doskonały!
Oto właśnie moja Mama.
Kocham ją od samego rana!
Autor: Oliwia Rafka kl. II b

„Najmilsza na świecie jest mi Mama”

Moja Mamo, ślę Ci dzisiaj życzenia
z okazji Twojego święta:
żebyś była zawsze uśmiechnięta
i zdrowa i wypoczęta.
Przesyłam Ci całusy i kwiaty w prezencie
i zapraszam Cię z tej okazji na przyjęcie.
Autor: Oliwia Szilakowska kl. II b

„Najmilsza na świecie jest mi Mama”
Moja Mama lubi pranie.
Często robi prasowanie.
Gdy odkurzacz się zepsuje,
wtedy głośno pohukuje.
Tupie nogą raz i dwa
i sprzątnęła sia – la – la.
Mama uwielbia błyskotki,
a wiosną ma bazie kotki.
Z działki rwie tulipany,
a tata jest dla niej kochany.
Robi śniadanie i kawkę,
latem jeździmy na trawkę.
A ja Mamo Ci dam
buziaka i wszystko, co mam.
Autorki: Julia Szacht kl. II c
oraz Wiktoria Foryś kl. II b

„Najmilsza na świecie jest mi Mama”
Mamo, Mamo moja miła.
Tyś mnie kiedyś urodziła.
Kocham Ciebie sercem całym
i obdarzę kwiatkiem małym.
Na dodatek dam buziaka,
abyś była zawsze taka !
Autor: Klaudia Moczulska kl. II b

“Najmilsza na świecie jest mi Mama”
Moja mama jeździ sobie,
dużo spraw ma na głowie.
Moja mama jest kochana,
bo jest wesoła od rana.
Kiedy latawiec ucieknie mi,
mama od razu złapie go w mig.
Moja mama blond włosy ma
i sukienkę na 102.
Kiedy są gwiazdozbiory,
gram z mamą w „Memory”.
Kiedy ogarniają mnie złości,
mama zaprasza dla mnie gości.
Kiedy moja mama się złości,
to przez chwilę, bo są radości.
Moja mama lubi klejnoty,
a kot robi psoty.
Autor: Zofia Nosko kl. II f
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“Najmilsza na świecie jest mi Mama”
1. Moja mama jest kochana,
piękna, ładna i wspaniała.
Kiedy słabo mi od rana,
mama szybko mi pomaga.
Kiedy smutek zagości , mama go wyprosi.
Bardzo kocham moją mamę
i traktuję ją jak damę.
2. Z moją mamą fajnie jest,
nie nudzę się ja ani pies.
Moja mama jest optymistą,
bo nie lubi być pesymistą.
Z mamą gramy w planszówki,
a nocą w lesie oglądamy sówki.
Autorka: Antonina Sadura kl. II d
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“Najmilsza na świecie jest mi Mama”
Moja mama jest kochana,
bo wciąż robi dużo prania,
naleśniki smaży cudne,
z mamą dni nie są nudne.
Od rana gram z nią w bierki,
aż z palców robią mi się supełki.
Gdy na sercu smutno i źle,
mama zawsze przytuli mnie.
Mama prowadzi mnie szczęśliwą drogą,
żebym była zawsze sobą.
Moja mama ma włosy czarne,
bo jej życie nie jest marne.
Mamo, mamo jesteś najlepsza,
bo robisz dobrą szynkę z wieprza,
lepisz wspaniałe pierogi,
z uciechy skacze na nogi.
Z uciechy klaszczę w ręce,
abyś zrobiła ich więcej.
Płynie Wisła, płynie, w wodzie rybki kryje,
każda nasza mama niechaj 100 lat żyje !
Autor: Kalina Zgubińska kl. III c
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