
Dzien dobry!!!! 

 

Kochani dziekuje za Wasze zaangazowanie i systematycznosc w odsylaniu prac 

z jezyka polskiego.  

Disiejsza karta pracy ma na celu przygotowanie do nadchodzacego Dnia Mamy 

i Taty 

Z okazji tego dnia obdarowujemy nasze Mamy i naszych Tatusiow kwiatami, 

slodkimi upominkami, staramy sie wyrazic nasza wdziecznosc na wiele roznych 

sposobow. 

Wspolnie z nauczycielami w naszej szkole zrodzil sie pomysl zeby z tej okazji 

przygootowac prezentacje multimedialna zamiast corocznych wystepow na 

zywo, bo niestety takiej mozliwosci nie mamy. 

 

 

 

Dlatego kochani uczniowie prosimy o wykazanie sie kreatywnoscia i 

przygotowanie...... tak naprawde kazdy pomysl bedzie suuuper. 

Sprobojcie nagrac filmik  z zyczeniami dla rodzicow, napisac list, zaspiewac 

piosenke, moze upiec ciasto, wyrecytowac wierszyk, zrobic jakas prace 

graficzna. Pelna dowolnosc- byle od serca. 

 Ponizej, dla ulatwienia pracy zamieszczam kilka zwrozow, ktore mozecie 

wykorzystac. Te zwroty mogo dotyczyc mam, ale nie zapominajmy rowniez o 

tym, ze jest to swieto takze Taty.  

 

Owocnej pracy i duzo zabawy. 

 

Zwroty przydatne do napisania listu  

 (Droga Mamo, Kochana Mamusiu, Najdroższa Matusiu, Kochana Mateczko...), 

a także życzenia (zdrowia, szczęścia, spokoju, radości, zadowolenia, pociechy...) 

oraz zakończenia (Całuję Cię Mamo, Całuję Cię mocno, Twój syn (córka)...).  

Jaka jest mama i tata? 

KOCHANA, PRACOWITA, ŁADNA, CIERPLIWA, OPIEKUŃCZA, 

DOBRA, TROSKLIWA, WESOŁA, CZUŁA, WYROZUMIAŁA, MIŁA, 

MĄDRA, WYSOKA, ZGRABNA 

 

 



 Jak się zwracacie do swoich mam i tatusiow?  

 Czy jesteście wdzięczni swoim mamom i tatusiom?  

 Za co chcielibyście mamom  i tatusiom podziękować?  

 Co sprawia waszym mamom  i tatusnajwięcej radości?  

 A co ich najbardziej smuci?  

2. Kocham moją mamę bo jest…………………………………… 

(przymiotnik) 

3. Szanuję moją mamę 

bo…………………………………………………(zdanie) 

4. Największą radość sprawia mamie ……………………………………… 

(co?) 

5. Powinniśmy obchodzić Dzień Matki 

bo……………………………………….. (dlaczego?) 

6. W Dzień 

Matki………………………………………………………………………

……….. (co zrobię? Jak go uczczę?) 

 

Jak wyrażacie swoją miłość do mamy? 

Jesli potrzebujecie pomocy to ja oczywiscie chetnie sprawdze, czy nie ma 

jakichs błędów i ewentualnie poprawie  poprawie. 

 

Na stronie internetowej naszej szkoly bedzie takze krta z przykladami wierszy, 

ktore mozecie wykorzystac. 

Ptrzebujemy troszke czasu nazredagowanie strony dlatego proszę o nadesłanie 

prac najpóźniej do 04.05.2021 na adres 
 

teresa.ryzak@polnischeschule-essen.de 
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