
Temat: Zbliża się Dzień Matki. Jak napisać życzenia?  

25 V 2020 r. 

- dowiesz się jak napisać życzenia okolicznościowe 

1. Życzenia – to gatunek wypowiedzi użytkowej. Składane z różnych okazji. Są wyrazem 

pamięci i serdeczności.  

Cechy i zasady tworzenia – należy dopasować do adresata. Mogą mieć charakter oficjalny, 

prywatny. W treść życzeń można wpleść fragment utworu literackiego, cytat. 

Budowa i schemat: nie istnieje schemat życzeń, mogą być indywidualne. Pamiętaj jednak o 

kilku zasadach: 

- życzenia są wyrazem szacunku, niedopuszczalne są skreślenia, poprawki, 

- można napisać miejscowość, datę, w prawym górnym rogu, 

- tekst można zacząć od zwrotu do adresata w wołaczu, np. Szanowny Panie Dyrektorze!, 

nieoficjalnie, Najdroższa Mamo! 

- pamiętaj, o podpisie, należy napisać, kto życzy,  

-bezpośrednie zwroty do adresata piszemy dużą literą: Ciebie, Tobie, tak samo zwracając się 

do kogoś, np. Mamo, Koleżanko. 

2. Ułóż życzenia, które złożysz jutro swojej mamie. 

 

 

Temat: Dzień Matki w literaturze. 

26 V 2020 r. 

- poznasz wiersze i utwory muzyczne poświęcone matce 

"Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze, a przebacza, odepchnięta 

wraca– to miłość macierzyńska."                                                                                    

  

                                                                   /J. I. Kraszewski/ 

  

1. Do matki, w swojej twórczości zwracało się wielu artystów, zapoznaj się z wybraną 

twórczością. Przepisz do zeszytu tytuły utworów i nazwiska autorów: 

 



Adam Zagajewski  

O matce 

O mojej matce nie umiałbym nic powiedzieć   

jak powtarzała, będziesz kiedyś żałował, 

gdy mnie już nie będzie, i jak nie wierzyłem 

ani w "już", ani w "nie będzie", 

jak lubiłem patrzeć, kiedy czytała modną powieść 

zaglądając od razu do ostatniego rozdziału, 

jak w kuchni - uważając, że to nie jest 

dla niej odpowiednie miejsce - przyrządza niedzielną kawę 

albo - jeszcze gorzej - filety z dorsza, 

jak czeka na przyjście gości i patrzy w lustro, 

robiąc tę minę, która skutecznie chroniła ją 

przed zobaczeniem siebie naprawdę - co, zdaję się, 

odziedziczyłem po niej - jak i kilka innych słabości, 

jak potem swobodnie rozprawia o rzeczach, które nie były jej forte, 

jak ja jej niemądrze dokuczałem - tak jak wtedy, kiedy ona 

porównała siebie do Beethovena głuchnącego, 

a ja powiedziałem okrutnie - Ale wiesz, on miał talent... 

                          jak wszystko mi wybaczała 

                          jak ja to pamiętam 

                          jak leciałem z Huston na jej pogrzeb 

                          jak nic nie umiałem powiedzieć 

                         i wciąż nie umiem 

 

Spotkanie z matką 

Konstanty Ildefons Gałczyński 

Ona mi pierwsza pokazała księżyc 

i pierwszy śnieg na świerkach, 

i pierwszy deszcz. 

 

Byłem wtedy mały jak muszelka, 

a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne. 

 

Noc. 

 

Dopala się nafta w lampce. 

Lamentuje nad uchem komar. 

 
 



Może to ty, matko, na niebie 

jesteś tymi gwiazdami kilkoma? 

 

Albo na jeziorze żaglem białym? 

Albo fala w brzegi pochyłe? 

Może twoje dłonie posypały 

mój manuskrypt gwiaździstym pyłem? 

 

A możeś jest południową godziną, 

mazur pszczół w złotych sierpnia pokojach? 

Wczoraj szpilkę znalazłem w trzcinach -- 

od włosów. Czy to nie twoja? 

 

 

Jan Twardowski 

Czas niedokończony 

Nie odpowiadajcie razem i osobno 

że nie ma ludzi niezastąpionych 

bo przecież moja matka 

łagodna i nieubłagana 

cała w czasie teraźniejszym niedokończonym 

wychyla się z nieba 

żeby mi przyszyć oberwany guzik 

kto to lepiej potrafi 

w czyich palcach drży igła jak drucik ciepła 

gdy tyle dzisiaj uczuć a mało miłości 

i tyle cudzych kobiet a żadna nie moja 

a śmierć tak bardzo ważna bo się nie powtórzy 

i smutek jak sprzed wojny ostatnia choinka 

a przecież ta babcia z przeciwka 

przy stoliku na kółkach 

z pasjansem co nie wychodzi 

tak bardzo szybko żyła umarła pomału 

a czasami tak skryta że płakała w wannie 

lub ta co z sercem przyszła wojna ją zabiła 

razem z jasną torebką do letniej sukienki 

kto przywróci jej ciało kiedy nie ma ciała 

jej nos na mnie skrzywiony 

i kogutek włosów 

 

2. Wysłuchaj utworu muzycznego w wykonaniu Wioletty Villas „Do Ciebie Mamo” 

https://www.youtube.com/watch?v=MTNAO4-ZxIE  

https://www.youtube.com/watch?v=MTNAO4-ZxIE

