
Dzień Rodzica

Przygotowania do uroczystości rozpoczęliśmy dużo wcześniej. Techniką origami uczniowie na
godzinie wychowawczej wykonali dla swoich rodziców prezenty – prześliczne ptaszki zawieszone na
nitkach w serduszkach. Ustaliliśmy, kto upiecze ciasto, kto zajmie się dekoracją stołów, itd.
Zaplanowaliśmy dekorację sceny, podzieliliśmy zadania i rozpoczęliśmy próby. Zajęło nam to
wszystko około miesiąca, ale czas poświęcony na przygotowania traktowaliśmy jako dobrą zabawę.
Zespół klasowy bardzo się w trakcie tych działań zintegrował, odkryliśmy, że niektórzy uczniowie
mają zdolności, do których nigdy wcześniej nie przyznali się. Łukasz, który nigdy nie chciał włączyć
się w żadne prace społeczne, okazał się wspaniałym tancerzem i aktorem, Ania i Michał opracowali
podkład muzyczny dla recytowanych wierszy i sami grali na flecie i organach. Ani jedna osoba nie
odmówiła udziału w występie. Już to uznałam za ogromny sukces.
Poprosiliśmy panią uczącą informatyki o pomoc. Uczniowie wykonali, wykorzystując wiedzę z
lekcji, przepiękne zaproszenia dla swoich rodziców. Oczywiście wszystko odbywało się w tajemnicy,
jednak kilkoro rodziców poprosiliśmy o współpracę. Oczywiście nie odmówili nam jej.
Pomogli kupić za „kieszonkowe” dzieci kwiaty na giełdzie, jedna z mam opracowała taniec
toreadora, pomogła zaplanować i wykonać stroje dla artystów (niektóre wypożyczyli nam rodzice),
wykorzystaliśmy też teksty ich autorstwa. Impreza odbyła się w świetlicy szkolnej, która dysponuje
sceną i zapleczem dla aktorów.
Nadszedł oczekiwany dzień. Odświętnie ubrani uczniowie czekali na swoich rodziców przy wejściu
do szkoły, gdzie witali ich bardzo serdecznie i prowadzili doświetlicy. Tam zajmowali miejsca przy
przepięknie nakrytych stołach i częstowani byli kawą, herbatą.

Na scenie umieściliśmy gałęzie, na których wisiały wykonane wcześniej ptaszki. Jako
wychowawca przywitałam przybyłych, zaprosiłam do udziału w imprezę, którą nazwaliśmy

„Pełne wdzięczności jest serce moje...”

Pierwszym punktem programy był pokaz mody. Uczniowie wychodzili na scenę i w takt muzyki
przechadzali się między stolikami.
Prowadząca:

Kochani Rodzice. Witamy Was serdecznie i zapraszamy na wspaniałą rewię mody rodzinnej,
któr ą przygotowaliśmy specjalnie dla Was. Zaprezentujemy stroje niewyszukane, ale takie,
które każdemu powinny przypaść do gustu oraz wzbudzić zazdrość znajomych.
Na scenę wchodzi pierwsza para, Chłopiec ubrany w garnitur (trochę za duży),koszulę, krawat. W
ręku teczka, telefon komórkowy. Dziewczynka – kostium, również teczka, okulary, prawdziwi ludzie
biznesu.
Prowadząca:

Pozwólcie,że jako pierwsze zaprezentujemy stroje do pracy, które według naszych rozeznań,
nosicie najdłużej w ciągu dnia. Charakteryzują się one nienaganną czystością, elegancją. Taki
strój pomoże pozytywnie załatwić wszystkie sprawy zawodowe, nikt nie odmówi pomocy tak
ubranemu. Mają jeszcze jedną cechę – nie są specjalnie wygodne. Ale taki to już, niestety, los
dorosłego. Musi troszeczkę pocierpieć.

Wchodzi następna para: koszula nocna. pidżama, rozdeptane kapcie, papiloty we włosach
dziewczyny, chłopak rozczochrany, pod pachą gazeta, włóczka druty.
Prowadząca:
Po ciężkim dniu pracy zachęcamy Was do odpoczynku w strojach domowych. Są wygodne,
należy tylko uważać, aby nikt nie zobaczył nas w tych ciuszkach.
Para ubrana niezwykle elegancko: dziewczynka w długą czarną suknię, na szyi perły, fryzura „prosto
od fryzjera” ( my użyliśmy peruki), mocno umalowana; chłopiec - ciemny garnitur, muszka,
niezwykle gładko zaczesane włosy, podaje ramię partnerce.

Prowadząca:



Wiemy, że wielu z Was lubi spędzać wieczory na dancingach. Chcemy, aby wasze stroje
wieczorowe były zgodne z obowiązującą modą. Zwróćcie uwagę na naszą propozycję.
Para w strojach dyskotekowych: króciutka spódniczka, złota bluzeczka, koszulka i sztruksowe
spodnie. Mogą mieć fantazyjne fryzury (np. kolorowe włosy ), ciemne, modne okulary.
Prowadząca:
Ci, którzy nie przepadają za długimi sukniami elegancją w trochę starym stylu, wpadają do
dyskoteki. Cieszymy się, że czujecie się młodo i lubicie muzykę, taką jak my. Oto dla Was strój
dyskotekowy. Nie wstydzilibyśmy się wybrać z Wami na taką zabawę.
Para w strojach sportowych np. w dresach, stroju gimnastycznym, do gry w tenisa (naszyliśmy łaty
imitujące dziury, aby podkreślić przewiewność strojów).
Prowadząca:

Dbając o tężyznę fizyczną i figur ę, wielu z Was uprawia różne sporty. Nasze stroje sportowe
są nie tylko ładne, ale także wygodne i przewiewne. Popatrzcie!
Wychodzi kilka osób w letnich ubraniach, w strojach plażowych, w rękach mają piłki, rakietki koła
ratunkowe, zabawki do pływania, olejki do opalania, okulary.
Prowadząca:

Zbli ża się lato, a wraz z nim upragnione wakacje. Modnie trzeba wyglądać zarówno w
mieści, jak i na plaży. Skorzystajcie z naszych pomysłów!
To już koniec naszego krótkiego pokazu. Mamy nadzieję, że po powrocie do domu zajrzycie do
szaf i zrobicie w nich remanenty. Jeśli skorzystacie z naszych propozycji na pewno zostaniecie
uznani za najlepiej ubranych rodziców.
Modele i modelki schodzą ze sceny. Jeden z uczniów gra na organach utwór muzyczny, w tym czasie
klasa przebiera się, uczniowie wychodzą na scenę i rozpoczyna się część poetycka naszego spotkania.
Wykorzystałam poniższe utwory liryczne i muzyczne, oczywiście każdy może wybrać takie, które
uzna za najbardziej przystające do sytuacji lub takie, które lubią uczniowie. Wiersze przeplatane były
utworami granymi przez uczniów na organach elektronicznych i na flecie. W montażu poetycko –
muzycznym wzięły udział wszystkie dzieci z klasy, teksty podzieliliśmy i każdy, jak umiał
najpiękniej, recytował swój fragment, staraliśmy się, aby pary recytujące tworzyli chłopcy i
dziewczynki.

To jej r ęce kołysały Ciebie w kołysce,
Gdy byłeś jeszcze maleńki.
To Ona ogrzewała Ciebie swoim oddechem
i usypiała swoją pieśnią.
A powtarzając ruchy jej warg
wypowiedziałeś pierwsze w swoimżyciu słowo – mama.
Minie 10 lat, 20 lat i 50 lat.
Zatr ą się w Twej pamięci liczne
zdarzenia, ludzie, spotkania.
Lecz cokolwiek nie przeżyłbyś,
wspomnienia zawsze będą wracać Cię
w jasny świat Twego dzieciństwa.
Do obrazu Matki, która nauczyła
Cię chodzić, mówić, miłością darzyć świat
i uśmiech mieć dla ludzi. ( Teresa Szymiczek)

Piosenka z repertuaru Anny Jantar „Tyle słońca w całym mieści”wykonana przez dziewczynki, refren
śpiewała cała klasa.

Do czego służy tatuś?
Na przykład do prania,
kiedy za dużo pracy
miewa w domu mama.
Do trzepania dywanów,
jazdy i odkurzaczem



do chodzenia z córeczką
na lody, na spacer.

Do strugania,
gdy złamie się
twardy ołówek,
do wkładania
do mojej skarbonki
złotówek.

Do wspinaczki,
gdy sobie
przed ekranem usiadł,
do pomagania w lekcjach
też miewam tatusia.

A kiedy się gazetą
jak tarczą zasłania,
przynoszę kolorową
książkę do czytania.

I razem wędrujemy
do ostatniej strony......
Do tego służy tatuś
dobrze oswojony. (Wincenty Faber: Do czego służy tatuś )

Dorośli
Maj ą tak jak wy
Swe tajemnice i sekrety.
Jakieś prześnione dawno sny,
co nie spełniły się,
Niestety.

Jakieś marzenia,
Jakieś plany, Wspomnienia
Dawno spadłych deszczy,
Sens zdarzeń
Tylko sobie znany,
Który przesłonił
Cień złowieszczy.

Nieraz
Nad starą fotografią,
Pożółkł ą kartk ą z kalendarza
Dorośli
Wzruszyć się potrafi ą,
Co nie tak często
Im się zdarza.
- Już rozumiecie
O co chodzi? (R. Marek Groński: Dorośli są zamyśleni)

Melodia z filmu Titanic ( flet)



W bardzo pięknej sukni w kwiaty
pisze mama list do taty:
„Kochany tato!
Bardzo cię kocham!
Kochany tato!
Nudno mi trochę!
Więc kup mi, proszę,
trzy niespodzianki:
Żywego pieska,
misia i sanki, i jeszcze rower,
i jeszcze za to
bardzo cię kocham,
kochany tato”
W pięknej kurtce od piżamy
pisze tata list do mamy:
„Kochana mamo!
jestem już grzeczny
i nie grymaszę
przy zupach mlecznych!
Więc kup mi, proszę,
trzy niespodzianki:
lalkę i pralk ę,
i wycinanki,
i jeszcze farby
kup mi tak samo!
Bardzo cię kocham,
kochana mamo!”
Na tym się kończy zabawa cała -
mama córeczkę spać zawołała. (Danuta Wawiłow: Listy)

Kocham mojego ojca.
Chodzę z ojcem na spacer.
Wtedy jest tyle słońca,
wtedy nigdy nie płaczę.
Idziemy z tatą do parku
Albo idziemy nad Wisłę,
bawimy się w chowanego,
w zielone gramy z listkiem.
Lubi ę kiedy mój tatuś
wraca z pracy do domu.
Ja zawsze mojemu tacie
mogę powiedzieć: - Pomóż...
Gdy się zepsuje latawiec,
wrotki, samochód lub rower,
mój tatuś rower naprawi.
I dalej _ ruszaj w drogę!
To tatuś mi opowiada
o gwiazdach i ptakach w obłokach.
Dlatego mojego tatę
tak bardzo, bardzo kocham (Tadeusz Kubiak: Kocham go!)

Piosenka Majki Jeżowskiej: A ja wolę moją mamę
Była niedziela. Jak ojców wielu



grzecznie siedziałem w miękkim fotelu.
Przede mną ekran telewizora,
Kawę gorącą łykam raz po raz,
Dymek z fajeczki w górę się snuje....
A ja się dalej w ekran wpatruj ę.
Mój syn w tym czasie,
nie mówiąc słowa,
kredkami portret mój namalował.
Po chwili zwrócił się domnie: _ Tato,
czy możesz rzucić choć okiem na to?
Owszem – odparłem,
okiem rzuciłem
i taki obraz swój zobaczyłem:
Siedzę w fotelu sobie wygodnie,
na nogach kapcie, zielone spodnie,
koszula w kratę, pulower stary,
Twarz zdobią wąsy i okulary,
na stole kawa, fajeczka w dłoni,
włosy miejscami siwe na skroni,
przede mną ekran się srebrny świeci...
Musiałem przyznać: - Ładny portrecik...
Właśnie film jaki ś miał się zaczynać....
Lecz ja na spacer zabrałem syna!
By namalował – powiem to szczerze -
drugi mój portret, ju ż na spacerze (Marek Książek: Portret ojca)

Melodia Yesterday zagrana na flecie
Kiedy deszcz kapie i straszy,
gdy muszę zjeść talerz kaszy,
gdy rower wciąż łańcuch gubi,
gdy myślę, że nikt mnie nie lubi,
wtedy
przytatuli ć się do taty muszę szybko,
Tatuś nazwie mnie jak zwykle
...srebrną rybk ą,
pożartuje, w nos da prztyczka i pomoże.
Rower jedzie,
kasza pyszna,
a deszcz?
Niech pada sobie na dworze!
Kiedy zła wracam z podwórka,
bo w rajstopach znowu dziurka,
gdy mnie pani w szkole zgani,
to co robię? Też pytanie!
Wtedy
przymatuli ć się do mamy muszę szybko,
w jej sukience ukryć minę beksy brzydką,
razem z mamą zaszyjemy brzydką dziurę,
a od jutra siedzieć w ławce będę murem!
Przytatuli ć się do taty,
przymatuli ć się do mamy
najpewniejszy to ratunek i pociecha,
przymatuli ć się do mamy, przytatulić się do taty



i ju ż smutek i zmartwienie w mig ucieka (Emilia Waśniowska: Wiersz dla taty i
mamy)

Gwiżdże wiatr, szumi wiatr,
stuk, puka deszcz.
Gra na rynnach,
gra na szybach.
A dom?
Dom gra też!
Trzeszczy podłogą i drzwiami,
gra krokami na schodach,
dom gra
gdy śpiewa radio w pokoju
lub kapie z kranu woda.
Gdy dziecko zaścianą płacze...
To smutno, to wesoło...
Dom ciągle gra inaczej.
Trzasnęła winda drzwiami
i gra piosenkę na linach.
Piosenka windy na to na dół,
to znów do góry się wspina. ( Dorota Gellner: Dom)

L.V. Bethoven: Dla Elizy utwór zagrany na organach elektronicznych)
Czasem Dorosły
wraca do domu
i nic powiedzieć
nie chce nikomu,
dlaczego później
do domu przyszedł....
Siedzi
milczący,
wsłuchany
w ciszę.
Nie chce jeść.
Mówi: - Później, nie teraz!
Głowę na dłoniach
Ciężko opiera,
bierze telefon.
Numer wykr ęci,
leczna rozmowę
nie mając chęci
Kładzie słuchawkę,
nim zabrzmi sygnał...
Wiatr
strzęp
melodii
wesołej
przygnał...
Ale Dorosły tego nie słyszy
zamknięty w czterech
ścianach swej ciszy.
Nie widzi nieba
ani gwiazd złotych...



DOROŚLI CZASEM
MAJĄ
KŁOPOTY! ( R. M. Groński: Dorośli i kłopoty)

Wiesz co tato? Zróbmy
dzisiaj sami obiad
z trzech dań,
Dla mamy.
Przyjdzie z pracy zmęczona,
przemoczona do nitki,
a tu na pierwsze danie ... frytki.
Na drugie...
Na drugie niech będzie ananas z puszki,
słodziutki, że lizać paluszki.
A na deser oczywiście jajecznica..
A mama siada przy stole i się zachwyca. (Męskie gotowanie)

Piosenka ,, Nie ma jak u Mamy”
Będzie tam twój śmiech
i lalki łza,
i złoty lew,
co węże deszczu
połyka za firanką, i wiatr
stukający w rynny,
i tajemnicza podróż windy
o północy,
i mleka groźny syk, i odkurzacza marsz
po dywanie,
i pocałunki mamy,
i bajka taty na dobranoc...
Powoli
strona za stroną
rodzi się
nasza Księga Domu. ( Stanisław Grabowski: Księga mojego domu)

Gdy kto zechce zamknąć
w jednym tylko słowie, ogrom uczuć
jasnych i wielkich, do granic ostatka,
niech przyklęknąwszy
to imię wypowie – jedno, jedyne,
najpiękniejsze – Matka. (Teresa Szymiczek)

Następnie rodzice wysłuchali krótkiego koncertu w wykonaniu dzieci, grających na flecie i organach.
W tym czasie reszta klasy przygotowywała się do ostatniego numeru. Wykorzystaliśmy piosenkę
Majki Jeżowskiej i Jacka Cygana pt. Margerita. Uczennica tańczyła do melodii, toreador odgrywał
swoją rolę, walczył z bykiem. W tę postać wcielili się dwaj chłopcy (głowę byka wykonaliśmy z
tektury, nakryliśmy obu kawałkiem materiału – wyglądał wspaniale). Reszta klasy tańczyła w rytm
hiszpańskiej muzyki. Wspólny taniec zakończył nasz występ. Rodzice otrzymali kwiaty i prezenty,
byli bardzo wzruszeni i dumni ze swoich pociech. Spotkanie zaliczam do niezwykle udanych.






