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Uczniowie stoją na środku przystrojonej klasy. Mamy siedzą przy stolikach
zastawionych przygotowanym przez dzieci poczęstunkiem, udekorowanych bukiecikami
kwiatów.
1. Wszystkie dzieci śpiewają piosenkę pt.:
„Jest w maju dzień”
I.

Jest w maju dzień pachnący bzem,
jeden dzień jak słodki sen.
Mama wtedy święto ma.
to „Dzień Mamy”, tak, tak, tak!
Ref. Heja, hej, na, na, na, na
muzyka kwiatów mamie gra. / bis

II.

W ten dzień życzenia złożę jej,
ty się mamo głośno śmiej.
Przecież święto swoje masz,
sto buziaków dziś mi dasz.

Ref. Heja, hej, na, na, na, na
muzyka kwiatów mamie gra. / bis
Uczniowie kolejno recytują wiersze i podzielony na fragmenty tekst.
2. Serdecznie witamy wszystkie panie – nasze Mamy – które przybyły dziś, w dniu
swego święta do naszej klasy.
Przygotowaliśmy z tej okazji skromną uroczystość.
Składać się na nią będą wiersze, piosenki oraz wypracowania w wykonaniu naszych
koleżanek o kolegów.
Dedykujemy je wszystkim Mamom!
3.
Jak powitać Cię Mateńko,
w twój majowy dzień?
Ptak przyleciał pod okienko
i pozdrawia Cię piosenką.
Szumią brzozy i jabłonie,
kłaniają się ptaki.
Wiatr owiewa Twoje skronie,
ja nie umiem tak,
więc Ci tylko niosę pąki,
liście wonnych bzów.
Patrząc w oczu Twoich błękit,
wargi tulę do Twej ręki,
cichutko, bez słów.
4. 26 maja Święto Matki – to najpiękniejsze i najbardziej osobiste święto w roku. Matka
– to synonim miłości i dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia, wierności i przywiązania,
przyjaźni i wiary w to wszystko, co piękne i szlachetne. Była natchnieniem dla
poetów, artystów i kompozytorów. Opiewano ją w pieśniach, utrwalano na płótnie. I

tę spracowaną, zmęczoną, i tę uśmiechniętą, radosną, dumną ze swojego
macierzyństwa, i tę, która radość życia oddała swoim dzieciom. I wreszcie tę
dzisiejszą, objuczoną zakupami i wciąż zagonioną.
Święto Matki zaczęto obchodzić w Stanach Zjednoczonych od 1910 roku. W Europie
dzień poświęcony matce pierwsza wprowadziła u siebie Austria. W jej ślad poszły

wkrótce kraje skandynawskie, a potem inne. W Polsce po raz pierwszy obchodzono
Dzień Matki w 1923 roku w Krakowie.
W tym dniu wszystkie Mamy obdarzone są szczególnymi dowodami miłości.
Przedszkolak przynosi swojej – laurkę, uczeń własnoręcznie wykonany upominek,
dorośli nieraz z dala od matek ślą im najlepsze myśli, kwiaty, depesze, piosenki,
życzenia w radiowym i telewizyjnym koncercie życzeń.
5. My dedykujemy wszystkim zebranym tu Mamom wiązankę utworów muzycznych w
wykonaniu... ( jeśli w klasie jest dziecko, które potrafi grać na jakimś instrumencie
wykonuje mini koncert życzeń ).
Jeżeli w klasie nie ma ucznia grającego na instrumencie, dzieci śpiewają piosenkę pt:
„W zieleni łąka majowa”
I.

W zieleni łąka majowa,
gdzieś w trawie świerszczyk się schował.
Nastroił skrzypce maleńkie,
gra zielone piosenki.
Ref.

II.

Dla mamy piosenki , dla mamy,
dla mamy piosenki, dla mamy. / bis

W kolorach łąka majowa,
już od stokrotek różowa.
A od bławatków błękitna,
bo wszystkie kwiaty zakwitły.

Ref. Dla mamy zakwitły, dla mamy,
dla mamy zakwitły, dla mamy. / bis
6. Słowo : MATKA jest pierwszym słowem, które wymawiamy.
A temat : MATKA , jest chyba najbardziej bliski każdemu człowiekowi od
najdawniejszych czasów.
Stąd powstało wiele przysłów poświęconych matce.
Posłuchajmy!
• Błogosławione matki, co za złe karzą swe dziatki.
• Nigdy z głowy nie wyhuczy, czego matka raz nauczy.
• Matka dzieci jedną jagodą obdzieli.
• Dla każdej matki miłe jej dziatki.
• Gdzie u dzieci matka, tam i główka gładka.
• Matka co ma, dzieciom tka.
• Do ludzi po rozum, do matki po serce.
• U swej matki każdy gładki.
• Drugiej matki nie znajdziesz.
• Od matki dobre i ostatki.
7. Wstajesz wcześnie ze słońca wschodem
i jak słońce nad domem świecisz.
I jak słońce, które ogrodem
idzie – krzątasz się pośród dzieci.
Twój to promień świeci nad kuchnią,

to nad chlebem, nad szklanką mleka.
Nawet czasem kiedy mi smutno,
gdy cię ujrzę, to się uśmiecham.
Kiedy idę do szkoły rano,
ty mnie żegnasz czuła i dobra.
Ty mnie głaszczesz swą spracowaną
ręką, kiedy wracam na obiad.
Ja wiem, Mamo, wiem, ile troski,
w każdy dzień, chwilę włożyć trzeba –
ile pracy, aby z gałązki
wielkie, piękne wyrosły drzewa.
Ale kiedy będę już duży,
kiedy będę miał silne dłonie,
to ja ciebie tak, jak krzew róży
od burz i od wichrów osłonię.
A dziś – popatrz – zasypia już miasto,
więc pocałuj mnie na dobranoc.
Z pocałunkiem twym jak z dobrą gwiazdą
na powiekach chcę zasnąć Mamo!
8. Uczniowie śpiewają piosenkę pt.:
„Święto mamy”
Ref.

Dziś jest święto Mamy,
którą tak kochamy.
Drżą kropelki rannej rosy,
motyl skrzydła złoci słońcem,
a w zielonym tańczy lesie
stokrotka z kaczeńcem.

I.

Ref.
II.

Bo dziś święto Mamy,
którą tak kochamy.
Gra orkiestra dzwoneczkami,
ptak nad gniazdem śpiewa głośno,
pachnie wokół konwaliami,
jest pięknie, radośnie.

Ref.

Bo dziś święto Mamy,
którą tak kochamy.
A na niebie płyną chmury,
wiatr je dmucha, pędzi, goni,
w słońcu lśnią niziny, góry,
fale morskiej toni.

III.

Ref.

Bo dziś święto Mamy,
którą tak kochamy.

9. W szkole uczymy się wielu rzeczy, mówimy o różnych sprawach.
Często w naszej tematyce lekcyjnej przewija się temat :
- nasz dom rodzinny,
- stosunek dzieci do rodziców,
- nasze obowiązki domowe,

-

moi rodzice.

Przed „Dniem Matki” mieliśmy oczywiście sporo lekcji o tej tematyce. Pisaliśmy
wypracowania.
Niektóre z nich wybrane zostały na dzień dzisiejszy.
Brzmią może skromnie, ale wiele serca i uczuć naszych w nich się mieści.
Prosimy posłuchać.
Wybrani uczniowie czytają napisane przez siebie wypracowania.
10. Wykonaliśmy również rysunki, na których przedstawiliśmy nasze Mamy.
Prosimy wziąć ten fakt pod uwagę, że nikt z nas nie jest Kossakiem, Janem
Matejką, czy Picassem.
Rysujemy po swojemu. I każda mama na naszych rysunkach wydaje nam się piękna.
Namalowane przez dzieci rysunki wiszą na wystawce.
Każda mama musi rozpoznać swój portret.
11. Wszystkie dzieci śpiewają piosenkę pt:
„Kwiatek dla mamy”
Kwiatka – trzypłatka dziś narysuję sama,
a potem dostanie go moja droga mama.
Mamo, mamo, mamo, mamo!
Mamo, mamo, mamo
posłuchaj mnie.
Mamo, mamo, mamo, mamo!
Mamo, mamo, mamo,
ja kocham cię.
Kwiatków – trzypłatków bukiecik już gotowy,
gdy kartka się pognie, to narysuję nowy.
Mamo, mamo, mamo, mamo!
Mamo, mamo, mamo
posłuchaj mnie.
Mamo, mamo, mamo, mamo!
Mamo, mamo, mamo,
ja kocham cię.
( śpiewa mama )
Śliczną laurkę od dzieci dziś dostałam,
ja także swej mamie trzypłatki rysowałam.
Mamo, mamo, mamo, mamo!
Mamo, mamo, mamo,
posłuchaj mnie.
Mamo, mamo, mamo, mamo!
Mamo, mamo, mamo,
ja kocham cię.
12.
Jak widać, niektóre rysunki są pełne fantazji.
Na nich nasze mamy zamieniają się w najpiękniejsze królowe w najlepsze wróżki.
13. „Najpiękniejsza wróżka”
- Powiem wam coś w sekrecie, ale pamiętajcie – cicho sza!

Otóż... odkryłam najprawdziwszą w świecie wróżkę.
Ona potrafi wszystko:
- zaczarować kota tak, żeby miauczał tylko wtedy, gdy jest głodny,
- namówić czajnik, żeby gwizdał, skoro tylko woda się w nim zagotuje, a
psa nakłonić, aby przyniósł gazetę z kiosku!
Myślicie, że zmyślam?
Wcale nie! Ta wróżka umie jeszcze wiele innych rzeczy.
Na przykład:
- zaczarować moje skarpety, by nie było w nich ani jednej dziurki,
- sprawić, by uszka kąpały się w barszczu,
- ze zwykłego kłębka wełny zrobić rękawiczki z pięcioma palcami,
- a jej włosy są raz jasne, a raz ciemne – wystarczy, że je tylko zaczaruje.
Woda w wannie także jest jej posłuszna i zawsze, gdy się
Kąpię pachnie lasem!
- No i co ?
Pytacie, skąd znam ją tak dobrze?
Bo ta wróżka – ta najpiękniejsza wróżka na świecie – to po
prostu MOJA MAMA.
Chciałabym być taką wróżką, gdy dorosnę!...
Uczniowie śpiewają piosenkę pt.:

14.

„Moja mama czarodziejka”
1.

Moja mama – czarodziejka
swym figlarnym oczkiem zerka
i uśmiecha ciągle się,
przy niej nigdy nie jest źle.
Na kolano me rozbite
zna sposoby znakomite,
by odpędzić złego ducha,
tu podmucha, tam podmucha.

2.

I przed snem opowie bajkę
lub zanuci kołysankę,
zaraz sen przychodzi już,
a z nim ogród pełen róż.
Moja mama – czarodziejka,
co figlarnym oczkiem zerka,
wyczaruje piękny świat,
jest z czarami za pan brat.

Niektórzy z nas spróbowali swoich sił i ułożyli własny
wiersz o mamie.
Oto kilka z nich w wykonaniu naszych klasowych poetów.

15.

Wybrani uczniowie recytują ułożone przez siebie wiersze.
16.

Uczniowie śpiewają piosenkę pt:
„W zieleni łąka majowa”
a. W zieleni łąka majowa,
gdzieś w trawie świerszczyk się schował.
Nastroił skrzypce maleńkie,

gra zielone piosenki.
Ref.

Dla mamy piosenki, dla mamy,
dla mamy piosenki dla mamy. / bis

b. W kolorach laka majowa,
już od stokrotek różowa.
A od bławatków błękitna,
bo wszystkie kwiaty zakwitły.
Ref.

Dla mamy zakwitły, dla mamy,
dla mamy zakwitły dla mamy. / bis

17. Zawsze myślę o Tobie, Mamo,
choć jestem już bardzo duży,
jak małe dziecko myślę, tak samo.
I każdy Twój dzień
dodaję jak różę do róży.
Jeśli cerujesz pończochy,
nawlekam nitki do igieł,
gdy czytasz, abażur odchylam migiem,
byś miała jaśniej trochę.
Kiedy idziesz po zakupy,
wiele smakołyków wkładam do Twej siatki,
i wyznam szczerze, że najbardziej lubię,
gdy każdy dzień jest Dniem Matki.
Zawsze jestem przy Tobie, Mamo,
a gdy mówię, że tak nie jest, kłamię.
Kłamię, gdy jestem zły, gdy o byle co się obrażam,
ale robię to, tylko po to,
żeby potem Cię przepraszać i przepraszać.
18.

Jedno jest serce, wiedz, jedyne,
co dzieli twe łzy, twoje smutki, radości.
Jedno jest serce, to serce matczyne.
Pełne dobroci i pełne miłości.
Wraz z tobą śmieje się, wraz z tobą płacze,
śpieszy z pomocą w najmniejszej potrzebie,
wszystko rozumie i wszystko przebaczy,
walczy, pracuje dla nas, dla ciebie.
Ciepłem ogrzeje cię swym jak ognisko,
kiedy łza w oczach zakręci się słona.
Jedno jest pewne na świecie schronisko –
serce matczyne – matczyne ramiona.
Jest tylko jedna istota, pamiętaj,
która ci krew swą odda do ostatka.
Jedno, jest słowo – tak wielkie, tak święte,
takie jedyne na świecie, to – Matka.
Choćbyś przeszedł świat dokoła,
znalazł szczęście, uśmiech rzadki,
nikt zastąpić ci nie zdoła
ukochanej twojej Matki.

Nikt tak dobrze nie rozumie,
nie ukoi tak w rozterce,
jak to ona jedna umie
swego dziecka odczuć serce.
Jak to ona jedna zgadnie,
i wyczyta z źrenic głębi
każdy smutek, który gnębi...
Toteż póki Matka żyje,
póki słodko z tobą gwarzy,
niech twe serce dla niej bije
i miłością niech ją darzy.
19.

MATKA. To jedno słowo ileż kryje w sobie treści. Z nim
związane są zawsze najpiękniejsze niczym nie zmącone, wspomnienia z
najwcześniejszego dzieciństwa, nasze pierwsze radości, troski, marzenia, tęsknoty.
Każdy z nas chowa w sercu wdzięczność za to, że dała mu największy skarb – życie.
Wdzięczność tę wyrażamy w różnych postaciach: miłości, codziennym szacunku i
dowodach wiernej pamięci w dniu święta naszych matek.

20.

Wszystkie dzieci śpiewają piosenkę pt:
Mama w kuchni”

Mama krząta się w kuchni od rana,
myśli wciąż o niebieskich migdałach.
Gdy pytamy – co ugotowała:
„dziś dla was pieczeń mam z hipopotama”.
Ref. Nasza mama, mama zadumana,
mama zadumana cały dzień.
Błądzi myślami daleko,
codziennie przypala mleko,
na łące zrywa kwiaty
i sól sypie do herbaty.
Nasza mama – niezwykła kucharka,
krokodyla wrzuciła do garnka.
Krasnoludek wpadł jej do sałaty,
a w piecu piecze się zegarek taty.
Ref. Nasza mama...
Ten krokodyl, co uciekł z ogródka,
w przedpokoju chciał zjeść krasnoludka.
Choć zegarek czuje się fatalnie,
lecz obiad był dziś bardzo punktualnie.
Ref. Nasza mama...
21.

Nie trzymaj się fartuszka mamy,
nie jesteś przecież mały brzdąc!
Buciki oczyść, podlej kwiatki,
do pracy zawsze chętny bądź!
Pomagaj mi! Pomagaj mi!
Tak nieraz prosi mama:
Pomagaj mi! Pomagaj mi!
Nie zdążę przecież sama.

Ze szczotką zatańcz raz i dwa,
podłogę ślicznie zamieć,
pamiętaj, że każdego dnia
pomagać trzeba mamie.
Pomagaj mi! Pomagaj mi!
Tak nieraz prosi mama:
Pomagaj mi! Pomagaj mi!
Nie zdążę przecież sama.
Bo w domu zajęć jest bez liku,
żeby czystością wszędzie lśnił,
więc pracuj mały pomocniku
ile masz tylko w rączkach sił.
Pomagaj mi! Pomagaj mi!
Tak nieraz prosi mama:
Pomagaj mi! Pomagaj mi!
Nie zdążę przecież sama.
Wieczorem ułóż w swoim kątku
pluszowe misie, koty, psy,
bo kto nauczył się porządku,
ten w nocy zawsze dobrze śpi!
22.

Nie ma takiego bukietu
i słów mi takich brakuje
aby powiedzieć mej mamie
co w dniu dzisiejszym czuję!
Może bukiecik stokrotek,
spojrzenie w oczy,
nic więcej –
powie, że twoim imieniem
dziś moje bije serce.

23.

Nasze spotkanie już dobiega końca.
Za wszelkie omyłki i uchybienia gorąco przepraszamy.

24.

Czego Ci życzyć
w dniu Twojego święta, Mamo?
Co rok powtarzam to samo,
obiecuję, przepraszam
za te rozróbki nasze...
Cóż, człowiek często
o obietnicach zapomina
i to jest przyczyna.
Bo czyż to można zawsze
przygotować lekcje,
kiedy bywa, że tak się nie chce?
A to bójka na schodach z Jackiem –
pamiętasz Mamo?
To nie ja – zaczęła się sama...
A teraz zmądrzałem
i wszystko już będzie dobrze,
więc nie miej miny smutnej!
Tak chcę, żebyś zobaczyła,

jak mi się powiedzie
na tym trudnym, dorosłym świecie
i cieszyła się z mojej pracy,
radości zdobyczy!
Tego Tobie, Mamo,
i sobie życzymy.
25.

Wszystkie dzieci:
Nasze mamy są malutkie,
duże, szczupłe, okrąglutkie,
mają czasu zawsze mało
i parasol, gdyby lało,
noszą mini, spodnie, swetry,
zimą z wełny ciepłe getry,
lubią morze i chomiki,
podróżują do Afryki,
grają w piłkę, siedzą w biurze,
i śpiewają pieśni w chórze.
Czasem my im dokuczamy,
ach, jak bardzo je kochamy!!!

26.

Na zakończenie wszyscy uczniowie śpiewają piosenkę pt:

„Polonez o mamie”
I.
Solo:
Chór:
Solo:
Chór:

Mamo moja, mateńko, bardzo kocham cię,
gdy się uśmiechasz.
Chcę, byś była tu ze mną przez calutki dzień,
więc nigdzie nie chodź!

Ref.
Solo:
Chór:
Solo:
Chór:

Lubię dłonie twe gorące, gdy przytulasz mnie we śnie
najmocniej.
Lubię oczy jak dwa słońca, kiedy rano budzisz mnie
po nocy.

II.
Solo:
Chór:
Solo:
Chór:

Mamo moja, proszę, pochyl do mnie się,
chcę być przy tobie.
W piegowaty twój nosek pocałuję cię,
nikt się nie dowie.

Ref.
Solo:
Chór:
Solo:
Chór:

Lubię dłonie twe gorące, gdy przytulasz mnie we śnie
najmocniej.
Lubię oczy jak dwa słońca, kiedy rano budzisz mnie
po nocy.

27.

Dzieci kłaniają się, następnie podchodzą do swoich mam i wręczają im przygotowane
wcześniej upominki.

