
SCENARIUSZ SPOTKANIA Z OKAZJ I
DNIA MATKI I DNIA TATY

Termin realizacji - maj

Na scenie kotara ,a na niej napis DZIEŃ MAMY I TATY . Wokół napisu kolorowe
kwiaty z papieru . Dzieci ustawione w trzech rzędach odświętnie ubrane. Po bokach dwa
stoliki a na nich przygotowane własnoręcznie upominki ( dla mamy – doniczka z
papierowymi kwiatkami, dla taty – przygotowane pudełko na gwoździki ). Przed uczniami
ustawione wazony z polnymi kwiatami i serce z napisem KOCHAMY NASZYCH
RODZICÓW i przygotowane stoliki dla zaproszonych rodziców. Na stolikach białe obrusy,
świeczniki , talerzyki , ciasto i kawa

CZAS TRWANIA – ok. 2 godz.

MIEJSCE – korytarz lub stołówka szkolna

PRZEBIEG SPOTKANIA

1 . Piosenka pt. : „ Radość” (załącznik nr 1)

2 . Powitanie

26 maja to najpiękniejszy dzień w roku- Dzień Matki. Zaczęto go obchodzić w Stanach
Zjednoczonych w roku 1910. W Polsce po raz pierwszy obchodzono Dzień Matki w roku
1923 w Krakowie.W tym dniu wszystkie mamy obdarzone są szczególnymi dowodami
miłości. Przedszkolak –przynosi swojej laurkę , uczeń – własnoręcznie wykonany upominek,
a dorośli nierazżyjący z dala od matek –ślą im najcieplejsze myśli , kwiaty , depesze ,
piosenki. Dzieci składają u nóg matek nieporadne laurkowe wierszyki.
Nie napisano , nie wyśpiewano i nie wyszeptano wszystkiego co z jedynym imieniem Matki
się wiąże- ile ludzkich bólów , słabości , cierpień i rozpaczy. Ile razy człowiek ugina się pod
ciężarem beznadziei , tyle razy wraca na jego wargi to najbardziej ludzkie wołanie : MATKO!
My także dzisiaj swoim mamom składamy najserdeczniejszeżyczenia płynące z małych , ale
gorących serc.

3. Na święto matki ( inscenizacja )

Dzieci chórem

Mateńki nasze drogie , kochane ,
tak licznie dzisiaj tu przybyłyście!
I twarze wasze często stroskane ,
słodkim uśmiechem rozjaśniłyście.

Dziecko 1:

O! Bo dziś słonko jaśniej namświeci
Zieleń – piękniejsza. Wonniejsze kwiatki.



Dziś mocniej biją serduszka dzieci ,
Bo dziś najmilszy z dni – jest Dzień Matki.

Dziecko 2 :

Każde z nas pragnie mateńkę swoją
uczcić , ucieszyć czymś jak najwięcej...
Za jej codzienne troski i znoje
okazać miłość swą najgoręcej!

Dziecko 3:

Dobra mateczka czuwa nad dzieckiem
z wielką miłością i w dzień i w nocy.
O!- jakże źle jest naświecie
bez jej opieki , bez jej pomocy.

Dziecko 4:

Lecz jakże dzisiaj się odwdzięczymy
za te codzienne dla nas ofiary?
Jak my mateczki nasze uczcimy?
Jakie im cenne złożymy dary?

Dziecko 5:

Matuś moja miła
każdy to pamięta,
że dziś jest twój dzionek ,
że dziś Twoje święto.

Więc i ja , mamusiu ,
rączki twe całuję ,
za twoje starania
gorąco dziękuję.

Dziecko 6:

Zabłysło jasne rano ,
zaświeciło słoneczko...
Kocham cię z całej duszy ,
moja miła mateczko.

Kocham cię bardzo mocno,
Matuś moja droga
i o twe zdrowie zawsze
Będę prosić Boga.

Dziecko 7:



Oj mamusiu , oj tatusiu
Rączki mi podajcie!
Uściśnijcie mnie tak mocno
I zawsze kochajcie!

Oj tatusiu , oj mamusiu ,
choć mam mało latek ,
przynoszę w dzisiejsześwięto
ten wiosenny kwiatek.

Dzieci chórem:

Nie mamy swego nic – prócz serduszka ,
Którym mateńkę bardzo kochamy-
I te serduszka pełne miłości
Mateńkom dzisiaj – w darze składamy.

4 . Piosenka „Serduszko” ( na melodię „Czerwone jabłuszko’’) – załącznik nr 2

5. Wiersz pt. : „Jest ktoś!

Jest ktoś – kto kocha i nie zdradzi
I w chwilach złych obroni i doradzi.
Jest ktoś – ktożycie odda swoje
- by uratować życie moje.
Jest ktoś – kto ciągle tęskni i czeka ,
Choćby droga była bardzo daleka.

„Matka”- to słowo wiele znaczy.
Ona potrafi zrozumieć i przebaczyć ,
Ona nieśpi i cierpi nocami .
I łzy swoje wylewa czasami.
Dziś dziękuję ci , mamo ,
Za wszystkie dni ,
Które wraz z sercem , dawałaś mi.
Jesteś dla mnie jedyna , mamo,
I kochać cię będę zawsze tak samo.

6. Wiersz pt.: „ Mamy Mam ę”

Najlepsze u mamy jest to ,że ją mamy.
Mamy ją swoją , nie cudzą.
Nie inną zawsze tę samą.
I żeby nie wiem co się stało,
Mama zawsze zostanie mamą.
Tylko jedna mama na zmartwienie.



Tylko jedna na dwójkę z polskiego.
Tylko jedna od bójki
Z najlepszym kolegą.
Jedna od bólu zęba
i od przeziębienia.
Nie na sprzedaż ,
nie do zamiany.
Nasza wszędzie i przez cały czas.
Więc najlepsze u mamy jest to ,
że ją mamy
I że mama ma właśnie nas.

7. Piosenka pt. : „ Najlepiej jest u mamy” ( załącznik nr 3 )

8. Wiersz pt.: „Dziękuj ę ci mamo”

Najmilsza jest naświecie moja mama,
Najukochańsza ta moja mama.
Coś klęczała , mamo , nad kołyską
I wychowałaś mnie , więc kocham cię.

Nikt na świecie , moja mamo ,
Nie zastąpi cię.
Każda mama dla swych dzieci
Jak najlepiej chce,
Więc dziękuję ci , mamo droga za wszystko,
Za twe starania i za twoje łzy.

9.Wiersz pt.: „ Dziękuj ę ci mamo”

Kochana mamo ,dziękuję ci za to ,
Że dałaś życie mi.
I za to ,że gdyśpię,
Ty nade mną pochylasz się.
I za tę dobroć w oczach twych,
Kochana mamo , dziękuję ci.

10. Wierszyk dla Mamy

Przyjmij mamo, dziś życzenia
Prosi cię me serce tkliwe
Niech się smutek w radość zmienia,
Niech ci służą dni szczęśliwe.

Ciągle proszę ja u Boga
O twe zdrowie, mamo droga
O tysięczne pomyślności
Na znak dziecięcej wdzięczności



.
Piosenka pt.: „Mama ciou’’ (załącznik nr 4)

Kwiaty dla mamy

Róża Narcyz

Ten kwiatek róży Narcyzy o barwie jak słońce ,
Niech ci , pomyślność wróży. Życzą ci , mamo , uśmiechów tysiące
Za twoje dobre serce Uśmiechów od córki i syna,
Chcę ci go dać w podzięce. Boś ty najdroższa, jedyna.

Tulipan Lila

Tulipan rozchyla swój kwiat Lilia jest taka niewinna ,
I życzy ci , Mamo „sto lat”. A jej prześliczna pragnie uroda
Bądź pogodna , radosna , abyś ty , mamo,
Jak budząca się do życia wiosna. Była zawsze młoda

Mak Konwalia

Mak dzisiaj , mamo , Konwalia , gdy główkę wychyla ,
życzy Ci, niech ci , mamo ,życie umila.
abyś szczęściem się cieszyła Ona dziś mówi przecież ,
wśród spokojnych dni. Że jesteś najlepsza naświecie.

Bratek Niezapominajka

Na pewno każdy Niezapominajki szepczą
usłyszy od bratka, o tym same
że najpierwsze , najbliższe i najdroższe że choć są maleńkie,
jest słowo matka. Też kochają mamę.

Stokrotka

Kwitnie biało wiosnę całą
Nasza stokroteczka.
Ona o mojej mamie
Każe mi mówić : mateńka , mateczka.

Piosenka pt.: „Stokrotka” ( załącznik nr 5)



Życzenia :

Przyjmij mamo , w dzień imienia
Szczere dzieci swychżyczenia ,
Które niosą ci:
Abyś mamo długożyła ,
Szczęściem , zdrowiem się cieszyła
Wśród spokojnych dni.

Małym serduszkiemżyczę ci mamo ,
Uśmiechów , szczęścia najwięcej ,
A za twą miłość i dobroć samą ,
Te kwiatki przyjmij w podzięce.

Jakie złożyć życzenia w dzień twego imienia
Mają dzieci twe , kochana mamo?
Tobie , która się starasz
I pracujesz od samego rana.

Za twe serce ,starania ,
Za zmartwienia , niespania ,
W dzień imienin przyjmij ślubowanie ,
Że kochamy cię przecież ,
Jak nikogo naświecie
I kochać cię nigdy nie przestaniemy.

Piosenka dla taty

I tata musi być no nie ,
Bo bez taty nie możnażyć

I wiwat nam ten szkolny stan
I tata niechżyje nam sto lat.

11 . Wiersz dla taty

Dziś jak tylko z łóżka wstałem ,
Zaraz tatę uściskałem!
Uściskałem z całej siły
I wrzasnąłem – tato miły ,
Nos do góry, uszy też!
Dziś jestŚwięto Taty , wiesz?
Każdy tata je obchodzi ,
Ty też obchodź!
Co ci szkodzi?
A jeśli nie dasz rady
Zjeść tej całej czekolady ,
Tortu , lodów i piernika –



Znajdziesz we mnie pomocnika!

INSCENIZACJA PT.: „Dbaj o tat ę”

Razem :

Czy to zimą czy to latem
Przez rok cały dbaj o tatę.
Wszędzie i wciąż to pamiętaj
Zwłaszcza dziś w dniu jegoświęta.

Synek 1

Ja rzecz jasna pamiętałem
Zbiłem szklankę- znam się na tym...
Tak zacząłem ten Dzień Taty.

Synek 2

Ja też o Tatę zadbałem:
Śmieci w kuchni wysypałem.
Tak ogromnie się spieszyłem ,że
O próg się przewróciłem!
Lecz je znowu pozbierałem
Do wiaderka i pognałem do
Zsypu w naszym wieżowcu.
Tak pomogłem rano ojcu!

Synek 3

Ja troszeczkę znów zaspałem ,
Ale co zrobić wiedziałem!
Zbiegłem po schodach cożywo
Do sklepu po pieczywo.
Nie dostrzegłem taty w drodze.
Wracam z pełną siatką ...
Wchodzę do mieszkania:
Na stoliku stos grahamek , rogalików...
Bo jak co dzień , mój ojczulek
Zadbał , by nie zabrakło bułek !

Razem:

Cóż? Przygody nie raz mamy ,
Lecz o tatach pamiętamy ,
Czy to zimą , czy to latem –
Przez rok cały Dbaj o Tatę!



Synek 1

Dzisiaj mamyŚwięto Taty!
Jaki rym potrzebny?

Razem:

Kwiaty!

Synek1

A prócz kwiatów moi mili ,
Co byśmy jeszcze zrobili?

Synek 2

No już trochę zdziałaliśmy...

Synek 3

Coś stukliśmy ... kupiliśmy...

Synek 1

Jednak to wszystko – za mało!
Dziś w dniu ichświęta
Niech nie zabraknie nigdzie piękna.
Czy to zimą czy to latem
Przez rok cały Dbaj o Tatę !

Piosenka pt.: „Uśmiechnięte słonko”

1. Uśmiechnięte słonko rankiem wstało ,
Za zieloną muszką goni ptak.
Wyciągnęło się na łące siano ,
Długonogi bocian szukażab.

Ref. A my wśród kwiatów
Wędrujemy przygódśladem,
A my wśród kwiatów
Wędrujemy sobie człapu- człap.

2. Gruby bąk zawodzi słodkie bu bu
Małą pszczółkę kochać byłby rad
Lecz nie dojdzie do ichślubu
Bo jej buzi daje polny kwiat.

Ref. A my wśród.....................



Składanieżyczeń przez wszystkie dzieci :

Z okazji Dnia Matki i dnia Taty naszym kochanym rodzicomżyczymy dużo ,dużo zdrowia,
uśmiechu ,pomyślności ,cierpliwości ,dużo pieniędzy , pociechy z dzieci , dobrej pracy ,
radości , wielu słonecznych dni ,dobrego samochodu , wspaniałej willi, miłego wypoczynku
spełnienia marzeń, szczęścia , wygranej w toto lotka , wyjazdu zagranicę, wspaniałej
atmosfery rodzinnej , miłości w rodzinie , sto latżycia , dużo przyjaciół , mniej kłopotów ,
spokojnych dni.

Odśpiewanie Sto lat i wręczenie upominków

Sto lat , sto lat niechżyją , żyją nam ,
sto lat sto lat niechżyją , żyją nam.
Jeszcze raz jeszcze raz niechżyją , żyją nam,
niechżyją nam.

Niechżyją nam , niechżyją nam,
niechżyją długie lata
a anioł stróż z czerwonych róż 2 razy powtórzyć
niechaj im bukiet splata

Scenariusz opracowała :

mgr Mirosława Bordych

Wykorzystano materiały:
„Wybór wierszy okolicznościowych dla klas 1-3” - Krystyny Lenkiewicz
„ Kocham Cię Mamo” – ks. Eugeniusz Marciniak


