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Prace przygotowawcze

1. Opracowanie scenariusza imprezy.
2. Przygotowanie części artystycznej.
3. Praca z tekstem.
4. Przygotowanieśrodków i materiałów dydaktycznych.
5. Przygotowanie dekoracji:

- przygotowanie napisu „Kochana mamo”
- zorganizowanie wystawy prac dzieci pt. „Moja mama”.

6. Ustawienie stołów i krzeseł – udekorowanie klasy.

Przebieg uroczystości:

Część pierwsza – sala gimnastyczna.

Prezentacja wierszy, piosenek i scenek rodzajowych przez wszystkich
uczniów w klasie.

Matka. To jedno słowo ile 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 mam.

I choć czasami dokuczamy naszym mamom i nie potrafimy podziękować za
trud włożony w to, by było nam dobrze, to bardzo je kochamy wszystkie, te
młode i uśmiechnięte i te ze srebrnymi nitkami w koku i te przygarbione od
codziennych kłopotów.

Czy wy wiecie - pyta pani
Jakieświęto dzisiaj mamy?
To dzień matki proszę pani –
Odpowiada Krysia.

Dzisiaj jak co dzień rano
Zerwałaś się do pracy.
Wstajesz tak wcześnie mamo
O świcie niby ptacy.

Poczekaj takaś zajęta
Odłóż na chwilę robotę.
Bo to dziś wielkie święto
Czyś zapomniała o tym?



Porzuć na chwilę troski
Uśmiechnij się inaczej.
Patrz, jakie ręce masz szorstkie
Od tej codziennej pracy.

I oczy też masz zmęczone
Kochane twoje oczy.
My wiemy one dla nas
Czuwają długo w nocy.

Ty może myślisz „ot dzieci
nie wiedzą, nie spostrzegają
gdzieś to wciąż biegnie, gdzieś leci
nie zauważą niczego”.

A my rozumiemy, to dla nas
Tak męczysz się, tak się trudzisz.
Bo pracy trzeba nie lada
Nim z dzieci wyrosną ludzie.

Ledwie oczy otworzyłem
Już z samego rana
Swym ciepłym uśmiechem
Wita mnie kochana mama.
Już przemawia do mnie słodko.
Już robi śniadanie
Ale ja postanowiłem –
Dziś pomogę mamie.

Wyskoczyłem więc z łóżeczka
Już jestem umyty.
Co się stało mój syneczku? –
Moja mama pyta.
Chcę Ci dzisiaj, jutro zawsze
Pomagać jak umiem.
Ile trudu masz i pracy
Ja już to rozumiem.

Ja wiem mamo ile troski
W każdy dzień, chwilę włożyć trzeba,
Ile pracy, aby z gałązki
Wielkie, piękne wyrosły drzewa.
Więc rady mam dla nas wszystkich.

Nie trzymaj się fartuszka mamy
Nie jesteś przecież mały brzdąc.
Buciki oczyść, podlej kwiatki
Do pracy zawsze chętny bądź.



Ze szczotka zatańcz raz i dwa
Podłogę ślicznie zamieć.
Pamiętaj, że każdego dnia
Pomagać trzeba mamie.

Bo w domu zajęć jest bez liku
Żeby czystością wszędzie lśnił.
Więc pracuj mały pomocniku
Ile masz tylko w rączkach sił.

Wieczorem ułóż w swoim kątku
Pluszowe misie, koty, psy.
Bo kto nauczył się porządku
Ten w nocy zawsze dobrześpi.

POMOGĘ MAMIE
******************
Mam dwie rączki małe,·więc pomogę mamie
mieszkanie wysprzątam
wytrę kurze w kątach.

I zakupy zrobię,·gdy lekcje odrobię.
Pozmywam talerze
wszystko jak należy.

Aby moja mama
nie musiała sama
tak mocno się trudzić
od samego rana.
******************

Wiesz, co robi twoja mama?
Gdzie pracuje?
Jaki zawód wykonuje?

Moja mama mierzy, kroi
kręci przy tym głową.
Wyczaruje suknię piękną
jest przecież krawcową.

A krawcowa ważna dama
przecież ciągle ma co szyć od nowa.
Janka spodnie rozdarte w czasie bójki.
Przyszyć guzik od Marka koszulki.
Naszyć łatę na nowych spodniach.
I tak ciągle, ciągle, co dnia.

Igła miga w mamy rękach
jak ognik srebrzysty.



Zszywa szybko, co rozdarłem
głośno wzdycha przy tym.
Co też ona ze mną ma?

Moja leczy chore dzieci
słucha, opukuje.
Ma dyżury w dzień i w nocy
w szpitalu pracuje.

A gdy ktoś z nas zachoruje
mama staje się troskliwa pielęgniarką.
I gdy mam gorączkę i boli mnie głowa
mama do współczucia zawsze jest gotowa.
Biega z termometrem, piciem, aspiryną.
Po dotknięciem ręki wszystkie bóle giną.

Moja mama uczy w szkole
to jest praca ciężka.
Przekazuje innym wiedzę
jest nauczycielką.

Mama to także nasza księgowa,·którą od liczenia znowu boli głowa.
Bo jak zmieścić się w domowym budżecie?
I kupować nam to, co chcecie?

Mamo, mamo! – Ciągle słyszy –
Mamy dziś wielkie wydatki!
Daj na składki, daj na kwiatki!
Daj na gumę, na wycieczkę
przecież to tylko troszeczkę!

Moja mama sprząta, pierze,
obiady gotuje.
No i małych swych urwisów
dzielnie wychowuje.

Wie jak ciasto pyszne zrobić,
jak załatać dziurę.
Żeby deszcz nas nie przemoczył
odpędzi złą chmurę.

Mamy dziełem jest czysta bielizna.
A do tego każdy z nas się przyzna,
że z tym praniem roboty dużo jest.
Posłuchajcie rozmowy tych trzech.

Mania zbierania wciąż się szerzy,
my też jesteśmy kolekcjonerzy.
Ja zbieram plamy, on zbiera plamy
i naszym mamom na nerwach gramy.



My nie tylko mamy plamy
my ponadto w plamy gramy.

- Grasz w splamione?
- Gram!
- Masz splamione?
- Mam!

Na nogawkach plamy po truskawkach.
Na rękawie plamy po mlecznej kawie.
Pośledziach, oleju, po zupie, po kleju.
Po smole, po wapnie
tu kapnie, tam kapnie.
Po sosie, po dżemie, po kredzie, po kremie.
Po tarzaniu się w błocie.
Po farbie na płocie.
Po wczorajszych podchodach,
po poręczy na schodach.
Po strychu, po piwnicy,
po kurzu na ulicy.
Po ostatniej imprezie,
po jajku w majonezie.
Po skakaniu przez płotki.
Po kolacji u ciotki,
po kopaniu, boiskach.
Po wzajemnych uściskach.
Mania zbierania wszędzie się szerzy.
My też jesteśmy kolekcjonerzy.

Moja mama leci teraz samolotem.
No, bo mama to jest dama,
która jest pilotem.

Ej kolego!
Nic nie widzę w tym dziwnego,
ja na przykład znam Jerzyka.
On ma mamę porucznika!
Irki zaś i Zosi mamy,
obie są inżynierami.
Mietek mamę ma kucharza.
Mama lotnik?
To się zdarza.
Bywa także taka mama,·co prowadzi pociąg sama.
Jedną taką mamę znam
to jest najdzielniejsza z mam.

Nina na to się obruszy.
Czy krawcową to być źle?
Kto majteczki dzieciom uszył?
Mama - pilot?
Chyba nie!
Pilot lata samolotem.



Kucharz darzy nas kompotem.
Nauczyciel uczy w szkole,
aktor gra w teatrze role.
Murarz domy nam buduje.
Każdy pilnie się zajmuje
własna pracą, a nie inną.
I tak właśnie być powinno.

Wiele różnych mamy mam
wszystkie są potrzebne nam!

MAMA CZARODZIEJKA
**********************
Moja mama czarodziejka
swym figlarnym oczkiem zerka.
I uśmiecha ciągle się
przy niej nigdy nie jestźle.

Na kolano me rozbite
zna sposoby znakomite.
By odpędzić złego ducha
tu pochucha, tam podmucha.

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 pięknyświat
jest z czarami za pan brat.
*********************

Raz biegałam po podwórku
w berka się bawiłam.
Potknęłam się o krawężnik
kolano zraniłam.
Tylko mama może pomóc
pomyślałam sobie.
Tylko ona wie najlepiej,·co z tym trzeba zrobić.

Gdy mi bywa czasem smutno
do mej mamy idę.
I od razu jest mi raźniej,·gdy jej uśmiech widzę.

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 chce zasnąć mamo.
Więc wieczorem, po dniu całym,·gdy już buzia ziewa.
Siada cicho przy mym łóżku
kołysankę śpiewa.

KOŁYSANKA
***************
Luli, luli, luli, luli
niech cię sen otuli.
Śpij smacznie do rana
mój mały krasnalu.
Bajkę piękna wyśnij
w niej marzenia ziścisz.
O krainach cudnych
pełnych czarów różnych.
Ujrzysz tak jak w bajce
mróweczkę, co skacze,
kota, który lata
i małego skrzata.
Luli, luli, luli, luli
niech cię sen otuli.
Niech cię zaprowadzi
Do krainy baśni.
********************

I już smacznie zasypiamy
Z uśmiechem na twarzy.
Bo my wiemy,że przy mamie
nic się złego nie przydarzy.

Czego ciżyczyć w dniu twojegoświęta 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 lekcję?
Kiedy bywa,że tak się nie chce!
A to bójka na schodach z Jackiem,
pamiętasz mamo?
To nie ja, zaczął się sam...
I wszystko już będzie dobrze,
więc nie miej już miny smutnej.



Tak chcę żebyś zobaczyła
jak mi się powiedzie.

Dziękujemy ci mamusiu
za twe serce złote.
My urwisy ci ę kochamy
nie zapomnij o tym.

*******************
Dziś mamy jestświęto przyjęcie bal i bal.
Tak wielkie, jakiego nie było od lat.
Na stole się pyszni już tort na sto dwa!
Hura! Hura! Hura!

Życzymy stu lat!Życzymy stu lat!
Urodziny dziś mamy – niechżyje!
Sto lat!

W lampiony zdobiona jadalnia i hol.
Jej fotek przystraja girlandowy splot.
W wazonie lewkonie, prezentów aż strach!

Hura! Hura! Hura!

Życzymy stu lat!Życzymy stu lat!
Urodziny dziś mamy – niechżyje!
Sto lat!

Jej miłość otacza Muminki i dom.
O każdym pomyśli i każdy zna ją.
Lecz dzisiaj jejświęto, o mamę się dba.
Hura! Hura! Hura!

Życzymy stu lat!Życzymy stu lat!
Urodziny dziś mamy – niechżyje!
Sto lat!

Życzymy stu lat!Życzymy stu lat!
Urodziny dziś mamy – niechżyje!
Sto lat!

Życzymy stu lat!Życzymy stu lat!
Urodziny dziś mamy – niechżyje!
Sto lat!
Wszyscy razemśpiewajmy
STO LAT! STO LAT!
*******************



Część druga – w klasie.

• Odczytywanie przez każdego ucznia pracy pod tytułem „Moja
mama”.

• Złożenie mamie samodzielnie ułożonychżyczeń i wręczenie
upominku.

• Słodki poczęstunek.

W inscenizacji wykorzystano piosenki:
� „Pomogę mamie”

muzyka: Iwona Skibińska-Czechowicz
słowa: Elwira Drżał

� „Mama”
muzyka: Iwona Skibińska-Czechowicz
słowa: Elwira Drżał

� „Kołysanka”
muzyka: Iwona Skibińska-Czechowicz
słowa: Elwira Drżał

� Oraz piosenka z filmu „Muminki”

mgr Barbara Brachowicz


