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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Na myśl o matce najczęściej mamy dobre wspomnienia. Matka kojarzy się z tą, która 

pocieszy, przytuli, pomoże. I to w każdej sytuacji. Matka może dużo dziecku wybaczyć, i to 

ciężkie przewinienia, nawet wbrew zdrowemu rozsądkowi. Dzieje się tak nie tylko wtedy, kiedy 

dziecko jest małe, ale także w wieku dorosłym. Tak samo jest z Jezusem, który zawsze czeka na 

nas w Eucharystii. Nawet gdybyśmy upadli w grzechu. Jezus czeka aż człowiek się opamięta. 

Miłość matki można porównać z miłością Boga do nas, ta miłość jest bezinteresowna, czysta, 

pełna, nieustająca, miłosierna i jest konieczna dla naszego rozwoju. 

Zadaniem matki jest takie ułożenie harmonogramu dnia, aby jak najwięcej czasu spędzać z 

dziećmi. Maluchy chcą rozmawiać. Chłopcy biorą przykład z ojca, a dziewczynki z mamy. 

Rodzice kształtują wartości wynikające z płci. Matka może inspirować do wielu pozytywnych 

działań. Jest przewodniczką życia. Rodzicielka musi mieć świadomość, że ma największy wpływ 

na osobowość dziecka. Wszystkie jej czyny są nakierowane na dobro dziecka. Nie można jednak 

skupiać się wyłącznie na teraźniejszości. Już dzisiaj trzeba wybiegać w przyszłość i przewidywać 

na jakie trudności dziecko może natrafić. Nie da się przeżyć życia za własne dziecko, ale można 

wpoić mu wartości, które wskażą mu odpowiednią drogę. Macierzyństwo to nie tylko zaszczyt, to 

także wielka odpowiedzialność.  

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. J. Chrząszczewska, J. Warnkówna, Dla mamy, w: Bajki i wiersze naszego dzieciństwa, 

wybór M. Kozyra, wyd. ARTI, Warszawa 2014, s. 82-83. 

Wstęp 

Wiersz pt. Dla mamy to dobry przykład gloryfikacji więzi łączących dzieci z matkami. Są 

to różne więzi: biologiczne, emocjonalne, uczuciowe i społeczne. Czasem małe dzieci nie umieją 

nawet dobrać odpowiednich słów, aby wyrazić to, co czują do matki. Miłość, wdzięczność  

i przywiązanie w  prostych słowach oddały w wierszu Dla mamy Jadwiga Chrząszczewska  

i Jadwiga Warnkówna.  

Cytat 

„Krótko, Mamo Ci winszuję, 

Bo Ty wiesz, co serce czuje. 
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Niech Ci słonko zawsze świeci, 

Miej pociechę ze swych dzieci! 

(…) 

Mamo, wonne tylko kwiatki 

Niosą Tobie wdzięczne dziatki, 

Bo nad kwiatki, przywiązanie 

Więcej dać Ci nie są w stanie 

Przyjmij dzisiaj to wyznanie,  

Matko droga, ukochana, 

Wdzięczność naszą, co Ci znana, 

I niezmienne przywiązanie. 

Spojrzyj w nasze serca drżące, 

To w nich znajdziesz przywiązanie 

Wierne, trwałe i gorące, 

Co za wszystkie słowa stanie! 

Jak uczucie nam wskazuje,  

Tak Ci każde z nas winszuje: 

Żyj szczęśliwa jak najdłużej,  

Niech Ci zdrowie zawsze służy!” 

Podsumowanie 

Wiersz pt. Dla mamy można wykorzystać jako życzenia z okazji dnia mamy, jej urodzin 

lub imienin. Wspólne świętowanie dzieci i rodziców z pewnością wpłynie pozytywnie na ich 

relacje i pogłębi więzi. Dzieci domagają się wprost od obydwojga rodziców bliskości na co dzień. 

Poświęcenie dziecku jak najwięcej czasu jest wartością. Rodzice i dzieci żyją i rozwijają się w 

ciągłym dialogu. Dzieci poprzez konkretne gesty i zachowania okazują swojej mamie miłość, np. 

tak:.  

„Bo nad kwiatki, przywiązanie 

Więcej dać Ci nie są w stanie 

Przyjmij dzisiaj to wyznanie,  

Matko droga, ukochana”. 
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