
 
        

МАЙКА 
                     Младен Исаев 

 

 

Мамо,  

като тебе няма свято 

нищо друго на света. 

Ти даряваш на земята 

най-красивите цветя –  

на света деца даряваш! 

Нежни песни им редиш, 

в люти студове ги сгряваш, 

на креватчетата бдиш. 

 

Мамо, 

благославям твойто име, 

твоя образ мил и скъп: 

по лицето ти любимо 

никога да няма скръб; 

никога сълзи да няма 

в твоите добри очи, 

само радостта голяма 

като песен да звучи!...  

Източник: http://donkatoneva.blog.bg  

 

 

 

 

Осми март 
Мила Миланова Касабова, 10 г., Ахтопол, 07.03.2006 г. 

 

Осми март е ден на мама! 

Осми март е ден щастлив! 

Той със радост ме дарява, 

прави моя свят красив! 

 

С китка пъстра ще посипя 

нежни майчини ръце 

и с милувки ще обсипя  
скъпото за мен лице! 

 

Всичките звезди небесни 

http://donkatoneva.blog.bg/lichni-dnevnici/2013/03/06/liubimi-stihotvoreniia-i-pesni-za-mama.1061467


искам да ѝ подаря! 

В тях ще грее мойто детско 

слънчево "благодаря"! 

 

Източник: http://www.az-deteto.bg  

 

 

 

Калина Малина  

Мама 
 

По книжки да чета обичам,  

любими думички да сричам.  

И мисля си, че друга няма  

по-сладка думица от мама.  

  

Ако далеко тя замине,  

денят за мене е година.  

Ни скачам весело, ни пея.  

Все чакам писъмце от нея.  

  

До мама ли съм, като птичка  

гугукам сладко – гургуличка.  

А няма ли я – все надничам.  

И щом я видя – тичам, тичам,  

от всичко мама най-обичам! 

 

 

Източник: https://chitanka.info 

 

 

 

Мамо 
Калина Малина 

 

Искам, мамо, все тъй сладко аз да те наричам, 

та да видиш и познаеш, колко много те обичам! 

 

Искам да сплета ръчички, пръстчета да свия 

и сърдечно, топло, нежно тебе да обвия! 

http://www.az-deteto.bg/index.php?aid=857&page=view
https://chitanka.info/text/14043-mama


 

Искам, мамо, да те радвам, цял ден да ти пея, 

като слънчице с усмивка да те грея! 

 

Искам да си бъбря с тебе, приказки да слушам, 

в твоите прегръдки топли вечер да се сгушвам! 

 

 

Още стихотворения за мама можете да прочетете тук:  

http://purvite7.bg/nezabravimi-detski-stihcheta-za-mama/ 

 

 

 

 

На мама 

 
Задето песни си ми пяла, 

край мене ден и нощ си бдяла 

и ме научи да се трудя 

и рано-рано да се будя,  

а в нашата родина свята 

да пазя вярно свободата – 

 

три думи ще ти кажа само: 

– Благодаря, обична мамо! 

 

Леда Милева 

 

 

Още стихотворения за мама можете да прочетете тук: https://ourmothers.wordpress.com 

 

 

 

 

Мама 
 

Косата на мама 

е светла и мека, 

ръката на мама 

е нежна и лека. 

http://purvite7.bg/nezabravimi-detski-stihcheta-za-mama/
https://ourmothers.wordpress.com/%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8/%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0/
https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-_vnHrpnVAhWJ1RQKHcjYC8sQjRwIBw&url=http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/8-marta-i-den-materi/8-marta-istorija-prazdnika-dlja-detei.html&psig=AFQjCNH_6qBF8Ghtl5j41AQ2eF-8UrPphQ&ust=1500691476076239


 

Тя много е мила 

и много добра е, 

даже когато 

не и се играе. 

 

Но често до късно 

мама я няма – 

тя работи в нейната  

служба голяма 

 

и само от работа 

ми телефонира, 

но това не ми стига, 

то се разбира, 

 

и истински хубаво 

е в нашата къща 

само когато 

тя от служба се връща 

 

и погалва косата ми 

с уморена ръка… 

Когато порасна, 

ще направя така, 

 

че тя да не работи 

през целия ден… 

или нека работи, 

но нещо при мен! 

 

Валери Петров 

 

 

Още стихотворения за мама можете да прочетете тук: http://www.lyuboznaiko.com  

 

 

 

Изготвили: Десислава Димитрова и Десислава Бейска 

Провери и допълни: Диляна Гаджева 

http://www.lyuboznaiko.com/index.php/2012/02/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNp5X8rpnVAhUH1xQKHc9yB4MQjRwIBw&url=http://logoped18.ru/production-sound/automation-sound-ch-03.php&psig=AFQjCNH_6qBF8Ghtl5j41AQ2eF-8UrPphQ&ust=1500691476076239

