
литературный коллаж-поздравление  



Моя мама 

 

Кто лучше в мире нашем? 

Кто в нашем мире краше? 

Это мамочка моя!  

Обожаю я тебя. 

 

Мамочка умна, мила, 

Радостна и весела, 

Молода и хороша, 

Ведь добра ее душа! 

Янушкевичуте Арина 5 класс 

*** 

Мы с мамой повара 
Мы с мамой повара. 

Решили мы с утра, 

Что к вечеру вдвоем  

Оладьи испечем. 

 

Вот сахар на столе. 

Мука в моих руках. 

Пузырится кефир,  

Вся миска в пузырьках. 

 

Вот мама принесла 

На газ сковороду. 

Я мультики смотрю  

И угощенье жду. 

Литвинская Анастасия 4 класс 

 

Мама  

Мама … 

Для меня – это целый мир. 

Она – моя свобода. 

И океан, 

Полный красок, тепла 

И гордости, 

Ведь я  

Ее сын! 

Егор Шаковец 4 класс 
 

*** 

Мама 

Мама, мамочка, мамуля! 

Кровь во мне твоя. 

Мамочка, мамуля,  

Я люблю тебя. 

Мама, как цветочек  

Посреди полей, 

Мама – ангелочек, 

Свет мечты моей. 

Янушкевич Мария 5 класс 

 

 

Мама 

 

Любим нашу мамочку.        

Мы ей хотим помочь – 

Мой брат и ее дочь! 

Весной встаем пораньше,  

Идем мы в огород. 

Там полем, грядки поливаем 

Чтоб легче было ей. 

Салатик приготовим 

Для мамочки своей. 

Она приходит вечером 

Усталая совсем. 

За день она решает 

Две тысячи проблем. 

Она приходит вечером 

Усталая домой 

И видит – дом в порядке 

И летом, и зимой. 

Не говорим мы мамочке, 

Что мы трудились днем. 

Несем ей чашку с чаем, 

Салатик подаем. 

Салат она покушает, 

И скажет: «Молодцы, 

Вы в жизни все сумеете, 

Все сбудутся мечты!..» 

Янушкевичуте Арина 5 класс 

 

 

 
 

 

 

 

Дарагі мой чалавек  

Мая бабуля выхоўвае мяне з дзяцінства. Я памятаю, як яна аднойчы захварэла вельмі моцна, і я 

перапалохалася так, што думала, што я без яе не пражыву і дня, таму што мы сапраўдныя сяброўкі. Я люблю 

сваю бабулю за тое, што, нягледзячы на ўсе яе праблемы ў яе заўсѐды ѐсць час для мяне, яна робіць тое, што я 

прашу, і нават больш.  

Апошнім часам яна стала часта хварэць, і мне вельмі шкада яе. Бабуля заўсѐды цікавіцца мною і сочыць, як я 

выглядаю, каб адзенне ў мяне заўсѐды было чыстае, каб вучылася я добра, а не гуляла цэлымі днямі. Бабуля мне 

вельмі часта кажа, што хвалюецца за мяне, а мне вельмі прыемна гэта чуць. Калі я прыбягаю да яе пасля школы, 

я разумею, як ѐй было сумна без мяне і спрабую ѐй надаваць больш часу. А яна стараецца пачаставаць мяне ўсім, 

што ў яе ѐсць смачненькае. Мне здаецца, што ўсе бабулі такія, і думаюць, што іх ўнукі заўсѐды галодныя. 

Бабуля, я вельмі табе ўдзячная, што ты ў мяне ѐсць.  Дзякуючы табе ў мяне такое шчаслівае дзяцінства. Я 

цябе вельмі люблю, бо ты мой самы дарагі чалавек, які ва ўсім мне дапамагае. Будзь калі ласка здарова! 

Адамовіч Таццяна 7 «А» клас 

 

 

Склалі настаўнікі: 

Рутман Вольга Сяргееўна, 

Макарэвіч Святлана Ягораўна 

 



 

                                                                                                                                        

Мама 

                Шчаслівая я, што сонца свеціць, 

                Зноў бачу я, хто раны лечыць, 

                Шчаслівая я, што ѐсць на свеце 

                Мама мілая мая! 

 

                Шкада, што позна разумеюць дзеці, 

                Радней цябе няма ў Сусвеце. 

                Гатова ў памяці цябе ўвекавечыць, 

                Родная мая! 

                 Кузечкіна Аліна  7 «А» клас 

 

 

            Рутман Леля 6 «Б» клас 

Родная мая, любімая бабуля 

Мне мая бабуля, Алена Сяргееўна, распавядала, як яны, малыя, раней хадзілі ў школу за два кіламетры. А пасля 

школы паспявалі і пакарміць усіх жывѐл, і схадзіць пагуляць, і дапамагчы па хаце.  

У бацькоў маѐй бабулі ў вѐсцы былі куры, каровы, свінні, гусі. Калі бабуля прыходзіла са школы, яна карміла 

ўсіх, рабіла ўрокі і ішла гуляць са сваімі сяброўкамі.  

Бабуля ў нас добрая, яна выхоўвае мяне, брата і маю сястру Паліну. Калі Паліна песціцца, бабуля таксама з ѐй 

гуляе. Раніцай яна нас будзіць ласкава, пяшчотна, каб хутчэй пачаставаць сваімі вельмі смачнымі аладкамі з 

варэннем. 

 Бабуля ў нас самая добрая. Як жа не любіць такую бабулю! 

Ульяновіч Максім 5 клас 

 

Мой ангел 

 

Мама, ты мой ангел, 

Спустившийся с небес. 

Ты – цветик-семицветик, 

А я –твой мир чудес. 

 

Мама – словно лебедь 

В озере забот. 

В трудностях поможет, 

И беда уйдет! 

 

Мама, только с лаской 

Ты ко мне идешь, 

Ты читаешь сказки,  

Песни мне поешь. 

 

Мамочка, мамуля, 

Я люблю тебя! 

Золотой есть ключик 

В сердце у тебя. 

 

Сердце открываешь 

Ты свое для нас. 

Мама, нам с тобою 

Живется просто класс! 

Алина Зайцева 4 класс 

 

 

 

Поздний час, 

А ты не спишь: 

В колыбельной спит малыш. 

Ты подушку поправляешь, 

Одеялом укрываешь, 

Чтоб здоровым рос крепыш. 

Ты за всех переживаешь: 

И за сына, и за дочь. 

Часто глаз ты не смыкаешь, 

И проблемы все решаешь 

Выход находя за ночь. 

Время быстро так идет. 

Дочь – красавица растет. 

Рослый, худенький мальчишка 

Перелистывает книжки. 

Вновь покой твой улетает – 

Ведь в учебе все бывает … 

Дети выросли совсем, 

Ждет их  

             круг своих проблем, 

Ну, а мать переживает. 

Как же дети поживают? 

Что едят и сколько спят, 

В игры взрослые играют, 

Тех тревог не понимают … 

 

Поздний час, 

А ты не спишь: 

В колыбельной спит малыш. 

Ты подушку поправляешь, 

Внука сон ты окропляешь. 

 

Время быстро так идет, 

Жизни всей круговорот 

Снова набирает ход. 

Рутман Леля 6 «Б» класс 

*** 

Сердце матери 

 

Сердце матери 

Согреет ласка, нежность. 

Любовь в сердце мамы хранит 

Радость, счастье, добро. 

Ты – родной человек. 

Ты любишь каждого из нас. 

Ты – ткань из света, 

А мы на ней, как бусины.  

Янушкевичуте Арина 5 класс 



 

Самы дарагі чалавек 

 Мая мама – самы дарагі чалавек для мяне. Я яе вельмі моцна люблю. Люблю яе за тое, што яна ў мяне ѐсць, 

што падаравала мне дзвюх выдатных сясцѐр: Віку, якой ужо чатырнаццаць гадоў і Сафію, якой чатыры годзікі. Мы 

любім адна адну і добра сябруем. Мама выхоўвае нас быць разумнымі і добрымі людзьмі. Я вельмі ганаруся і даражу 

ѐй. Мама - гэта самы верны сябар і памочнік. Толькі мама разумее мяне, як ніхто іншы. Яна ўмее падтрымаць у 

цяжкую хвіліну і сагрэць сваѐй цеплынѐй. Калі мяне што-небудзь хвалюе, то мама заўсѐды пагаворыць са мной па 

душах і скажа, як правільна паступіць у той ці іншай сітуацыі. Калі я плачу, то яна можа прыціснуць мяне да сябе і 

таксама паплакаць. Пра маю матулечку можна распавядаць доўга. У яе чароўная ўсмешка. Калі яна ўсміхаецца, мне 

здаецца, што ніякіх праблем і не было. Увесь сэнс жыцця ў яе ўсмешцы. У яе вельмі дзіўныя вочы. Мама можа 

зірнуць сваімі выдатнымі вачыма і, паглядзеўшы ў іх, можна даведацца, якая мама сѐння. Валасы заўсѐды 

дагледжаныя і сабраны ў пучок, які падкрэслівае яе выдатныя рысы асобы. У маѐй мамы ѐсць асаблівасць: яе твар 

пакрыты рабаціннем, што робіць яе маладзейшай і цікавейшай. 

Дабрыня маѐй мамы бязмежная. Нават калі мы з ѐй сварымся, яна можа на мяне пакрыўдзіцца, але хутка ады-

ходзіць. 

Для мяне мама - самае дарагое, што ў мяне ѐсць, бо яна дала мне жыццѐ. Я хачу сказаць вялікі дзякуй ѐй за тое, 

што яна навучыла мяне дабрыні, прыстойнасці і сумленнасці. Я ва ўсім імкнуся браць з яе прыклад. Калі вырасту і 

сама стану мамай, я буду такой жа выдатнай мамай, як мая. 

 

Шышэнка Дар’я 7 «А» клас 

 

 

 

Дарагое слова – маці 

Маці. Гэтае слова адразу вяртае мяне да майго шчаслівага дзяцінства, да доўгіх дзѐн і кароткіх начэй. Але 

для яе, роднай, самай блізкай, усѐ было наадварот: і дзень хутка мінаў, і ночка доўга цягнулася, таму што яна чула 

кожны шолах маіх ручак. Маці для кожнага з нас – гэта і надзейная абарона, гэта і надзейны прытулак. 

Маці – захавальніца хатняга ачага, верны талісман ўсяго жыцця. Нездарма менавіта ѐй прысвечана столькі 

вершаў і апавяданняў, нездарма менавіта яна выклікае заўсѐды толькі цѐплыя пачуцці. У жыцці кожнага з нас 

бываюць хвіліны, калі трэба абавязкова расказаць пра тое, што адбываецца ў душы, распавесці таму, хто зможа 

цябе зразумець, хто не перапыніць заўчасна размову, не будзе над табой кпіць – наогул таго, хто зможа падзяліць з 

табой і радасць, і гора. Гэта, вядома ж, маці. Вядзе яна нас, нясмелых, няўпэўненых дзетак, праз усѐ жыццѐ, не 

заўважаючы, што мы ўжо сталі дарослымі. Мая маці – лепшая ў свеце, таму што яна самы родны чалавек. Без 

мамы я б не з’явіўся на зямлі. Яна самая добрая, лепш за ўсіх разумее мяне, прыйдзе на дапамогу ў цяжкую 

хвіліну, выслухае і дасць мудрую параду. 

А яшчэ ў маѐй мамы залатыя рукі, яна ўмее ўсѐ на свеце: добра гатуе, вяжа, заўсѐды ў нашым доме парадак і 

чысціня. Мама мне дапамагае рабіць хатняе заданне, клапоціцца пра мяне. 

Мама – самы дарагі чалавек на свеце. Якое гэта прыгожае слова: мама. Яго хочацца прамаўляць зноў і зноў. 

Гэтае слова дорага дзецям. 

Я вельмі люблю сваю мамачку. Калі я яе бачу,  мне хочацца яе пацалаваць і бясконца шаптаць: «Матуля, я 

цябе люблю!» 

Мая мама шмат чаму навучыла мяне. У пяць гадоў я ўжо ўмеў чытаць, добра лічыў, дзякуючы намаганням 

маѐй мамачцы. Хачу ѐй сказаць за гэта вялікі дзякуй. Я думаю, што было б са мной, калі б у мяне не было мамы? 

Без мамы не было б мяне на свеце. А жыць без матулі было б сумна. Без яе няма радасці, цяпла, утульнасці і, 

самае галоўнае, любові. 

Я звяртаюся да ўсіх дзяцей планеты. Хлопцы і дзяўчаткі, любіце, паважайце і шануеце Маці. Гэта самы 

блізкі чалавек. Колькі дабрыні, ласкі, душэўнага цяпла, клопату, пяшчоты захоўвае матуліна сэрца. Мама можа ўсѐ 

зразумець і дараваць. Я маму вельмі люблю. Назіраючы за ѐй, я зразумеў, што яна мяне любіць яшчэ мацней. 

Часам маме бывае патрэбна мая дапамога, і я з задавальненнем ѐй дапамагаю. Я абдымаю яе, калі яна чым-небудзь 

засмучаная, цалую яе і кажу добрыя, ласкавыя словы. Я ведаю,  што матулі гэта прыемна чуць. 

Я паспрабую яе не засмучаць, каб яна заўсѐды ўсміхалася ! 

                                                              Гляцэвіч Ягор 7 «А» клас 


