
ŚWIĘTO NASZYCH RODZICÓW

SCENARIUSZ IMPREZY KLASOWEJ

Miejsce: świetlica szkolna

Prowadząca: Barbara Reguła

Zaproszeni goście: rodzice uczniów, młodsze rodzeństwo

Cele imprezy:

• Budzenie uczuć miłości, szacunku i wdzięczności dla rodziców.
• Kształtowanie przekonania o ogromnej roli rodzica wżyciu dziecka.
• Spędzenie miłych chwil dzieci z rodzicami i wychowawcą klasy.
• Integracjaśrodowiska klasowego dzieci i ich rodziców.
• Wdrażanie dzieci do kulturalnej zabawy.

Metody pracy: inscenizacja, recytacja,śpiew, drama.

Formy pracy: indywidualna, grupowa – zróżnicowana

Materiały:

- elementy do dekoracji klasopracowni: napisy, kosz z bukietem kwiatów
- upominki dla rodziców wykonane przez uczniów,
- rekwizyty do inscenizacji, hasła z nazwami zawodów mamy, nagrania

magnetofonowe piosenek,
- jednorazowe talerzyki i kubeczki do wspólnego poczęstunku.



PRZEBIEG SPOTKANIA

1. Powitanie gości przez wychowawcę.

2. Zaproszenie do wspólnej zabawy wierszem:

Dziś w naszej klasie jest bardzo wesoło,
bo naszych rodziców widzimy wkoło.
Jest tatuś Agnieszki i mamusia Kasi,
rodzice Karolci, Piotra i Joasi.
Mamusia Anetki, Łukasza, Jureczka,
a jest tu i moja, najmilsza mateczka!

Święto Naszych Rodziców uroczyście otwieramy
Do wspólnej zabawy wszystkich zapraszamy!

3. Część artystyczna:

� Piosenka „Jaki dzień radosny”. Załącznik nr 1

� Inscenizacja wiersza – „Ile zawodów ma mama”. Cz. Kuriata
( występujące dzieci przypinają nazwy zawodów na tablicy).

Narrator: Dziś takie zadanie sobie stawiamy:
Wymienimy wszystkie zawody MAMY,
A może powiem jeszcze prościej,
Sprawdzimy, czy dobrze pamiętamy
naszej MAMY codzienne czynności,
które przez cały rok – w zimie, w lecie,
mama wykonuje tak dobrze, jak nikt naświecie.

I choć MAMA ma pracy tyle,
wszystko robi najlepiej i najmilej
i jedynie niekiedy narzeka,
że czas tak szybko ucieka.
A więc sprawdźcie, czy dobrze pamiętacie,
jakie MAMA co dzień wykonuje prace.

Dziecko I: MAMA jest kucharką doskonałą,
jakich jest naświecie mało.
Ona robiśniadanie, obiad i kolację –
myślę, że przyznacie mi rację,



że są to przysmaki same,
jak przystało na naszą MAMĘ.

Dziecko II: MAMA najwdzięczniej i najmilej
podaje do stołu dania znakomite –
i w tej czynności jest zawód ukryty.
I wtedy są MAMY najpiękniejsze chwile,
Gdy jemy wszystko z apetytem.

Dziecko III: MAMA ci ągle mieszkanie sprząta,
porządkuje rzeczy, które wy po kątach
bawiąc się rozrzucacie niedbale –
I w tej czynności zawód MAMY niełatwy wcale.

Dziecko IV: MAMY dziełem czysta bielizna
i dlatego każdy z was przyzna,
że w tym także mamy
inny zawód naszej MAMY.

Dziecko V: MAMA upiec ciastka da radę,
a nawet zrobi czekoladę –
więc z tego wynika,
że zastąpi nawet cukiernika.

Dziecko VI: Kolejny zawód MAMY inny
także łatwo odgadniecie –
MAMA siada do maszyny,
aby uszyć sukienkę Anecie.
Mama zrobiła sweter na drutach,
z którego cieszy się Łukasz,
zrobiła też bambosze, które ja noszę.

Dziecko VII: MAMA, to najlepsza księgowa,
którą od liczenia boli głowa,
aby zmieścić się w domowym budżecie
I kupować to, co chcecie.
Nie ma rzeczy niedostępnej dla niej,
zawsze kupi najlepsze najtaniej.

Dziecko VIII: I o tym pamiętać warto,
gdy ktoś z nas leży chory
i brzuszek lub głowa go boli,
MAMA jest troskliwą pielęgniarką.



Dziecko IX: A gdy ze szkoły wracamy,
zaczyna się inny zawód MAMY.
MAMA uczyć potrafi
śpiewu i ortografii.
I co dzień objawia wiele troski
O nasz rodzinny język polski.
A jak się mama cieszy,
gdy osiągamy w nauce sukcesy-
a to przecież jej zasługa wielka,
bo ileż ma z nami kłopotów
nasza MAMA – nauczycielka
wszystkich przedmiotów.

Dziecko X: MAMA także co dzień
z tatą i z nami razem
na działkę chodzi -
I dlatego mamy w domu tyle jarzyn;
Jemy truskawki i dynie,
z których nasza działka słynie.
A więc z tego wynika,
Że MAMA ma także zawód ogrodnika.

Dziecko XI: MAMA umie wszystko najlepiej
i wie o wszystkim najwięcej,
A tatuś mówi, że mama ma złote ręce.
No chyba!
Patrzcie umyła dziś okno
i już srebrna jest każda szyba.

Narrator: A teraz niech każdy poćwiczy
I wszystkie zawody MAMY wyliczy,

O! Już widzę po waszych minach!
Miałem rację!
Nie mieliście o tym pojęcia,
ile wasza MAMA ma wszelkiej pracy,
ile, na co dzień zajęcia!

A wy, jeśli wasze MAMY kochacie,
w tych trudnych pracach im pomagacie.



� Ilustrowana ruchem piosenka „Walczyk dla mamy” z akompaniamentem
„instrumentów kuchennych” ( pokrywek, patelni itp.) Załącznik nr 2

� Wiersz „Obiecanki - cacanki” - D. Bęczek

Jaś chciał pomóc swojej mamie,
rzekł, więc z rana:
zrobię pranie,
a gdy wyschnie, poprasuję,
później obiad ugotuję.

I sprzątaniu też poradzę,
i siostrzyczkę do przedszkola
bardzo chętnie odprowadzę.
Powycieram wszystkie kurze
I w pokojach trzech odkurzę,
zaceruję,
pozaszywam...
Niech mamusia odpoczywa!

Długo jeszcze Jaś tak siedział,
obiecywał i przyrzekał,
a czas sobie płynął, płynął,
niby wartka, rwąca rzeka.

� Inscenizacja wiersza – „ Marsz do łóżka!” - A. Kusznera

Tato: Gdy już dorosłym będę panem,
to się okropnie ważny stanę,
i przyjdą do mnie moje dzieci,
i szepną mi do uszka:

Dzieci: Tatusiu, można iść do kina?

Tato: Zapytam: - Która to godzina?
Ostatni raz wam przypominam –
w tej chwili, marsz do łóżka!

Gdy już dorosłym będę panem,
to się okropnie ważny stanę,
i przyjdą do mnie moje dzieci,
i szepną mi do uszka:



Dzieci: - Tatusiu, choć się bawić z nami!

Tato: Spytam: - Kto spodnie mi poplamił?
- Kto mi na biurko wlazł nogami?
- Kto się poskarżył na mnie mamie?
- W tej chwili, marsz do łóżka!

� Wiersz „O moim tacie” - S. Todorski

Choć jestem duży, bez swego taty
bez przerwy wpadałbym w tarapaty.

Kiedy więc przyjdą jakieś kłopoty,
Od razu tacie oznajmiam o tym.
A wtedy zaraz łatwiej i prościej
uda się wybrnąć z wszelkich trudności.

� Wiersz „ Magdusina Piosenka” – A.Z. Gordon

Mój tata jest jak słoneczko,
Albo raczej, jak bociek.
Ciągle czymś jest zajęty...
Ciągle, jak ptak jest w przelocie.

Gdybym mogła mieć skrzydła,
lekko fruwać po niebie,
wówczas tatę bym miała
całkiem zwyczajnie, dla siebie.

Razem byśmy wzlecieli
bardzo, bardzo wysoko...
Kocham...! – zwierzę się ptakom.
Tatę! – krzyknę obłokom.

� Piosenka „ Piosenka dla taty”. Załącznik nr 3

� Wiersz „Pod słonkiem” – H. Zielińska.

Czasem
mówisz do mnie tato:
- Wiesz,
poczęstuj mnie herbatą!



Dzień był jakiś ...
hm... nienadzwyczajny.....

Więc
cichutko szumi woda.
- Już tatusiu,
zaraz podam!
Właśnie w kuchni
zabulgotał czajnik!
Dobry,
gorzki smak herbaty!
Widać uśmiech
w oczach taty,
a za oknem
gaśnie słońce nad podwórkiem.

Obok taty
siądzie mama...
bo ja wszystko
zrobię sama!
Przecież
mają taką dużą córkę.

� Wiersz „Prośba” – E. Skarżyńskiej.

Lato. Złoci się zboże.
- Tato, jedźmy nad morze!
Na dzień, na dni niewiele,
tylko nazbieram muszelek...

Tylko nazbieram muszelek,
Zanim odpłyną, jak lato.
Pociąg odjeżdża za chwilę.
- Proszę, pośpiesz się, tato!

� Piosenka „ Mamo, tato, mamy lato”. Załącznik nr 4

� Wspólne zakończenie części artystycznej.

Chłopcy razem:
Niechajżyje nasza mama,
zdrowa i wesoła!



Bijmy brawo, naszej mamie
wszyscy dookoła.

Dziewczęta razem:
Niechajżyją tatusiowie,
dobrzy i kochani.
Bijmy brawo dla tatusiów!
Bijmy brawo dla nich.

4. Indywidualne składanieżyczeń rodzicom i wręczanie upominków
przygotowanych przez dzieci.

5. Wspólny poczęstunek.

Opracowanie:

Barbara Reguła
SP nr 1 w Kolbuszowej

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 „Jaki dzień wesoły”

Jaki dzień wesoły, jaki dzień radosny,
Wszystko dziś się śmieje, pachną kwiaty wiosny.

Puk - puk serce bije
równo, równiuteńko,
kocham cię, mamusiu,
kocham cię mateńko.

I znów dzień pogodny złotą nitkę splata,
wszystko znów radosne, pachną róże lata.



Puk – puk, serce bije
cicho, pomaleńku,
kocham cię, tatusiu,
kocham tatuleńku.

Bo te dniświąteczne pełne są radości.
Niechaj będą zawsze w kwiatach i miłości.

Puk - puk, serca biją, puk – puk jak tam-tamy,
mamusiu, tatusiu, bardzo was kochamy.

Załącznik nr 2 „Walczyk dla mamy”

Najpierw będzie przygrywka
Na blaszanych pokrywkach,
Potem tłuczkiem w patelnię się stuknie.
I już gramyśpiewamy,
I jest walczyk dla mamy,
Taki walczyk na calutką kuchnię.

Ten walczyk to walczyk dla mamy
Więc tańczą naczynia iścierki,
Wyręczymy dziś mamę,
Nic jej robić nie damy,
Wiwat walczyk na cztery fajerki.

Załącznik nr 3 „Piosenka dla taty”

Piosenka dla taty
ma zapach herbaty
i uśmiech jak piłka łaciaty.
W piłkarskiej niedzieli
nikt gola nie strzeli
lepiej od mego taty.

Tata wsadzi na barana,
tata weźmie na kolana
i pogada na różne tematy.
Jak się znajdziesz w tarapatach
kto pomoże, jak nie tata,
więc uśmiechnij się prędko do taty.

Piosenka dla taty



Nie pachnie jak kwiaty,
Bo kwiaty zostawmy dla mamy.
Piosenka dla taty
ma uśmiech szczerbaty
i wszyscy ją zaśpiewamy.

Załącznik nr 4 „Mamo, tato mamy lato”

Mamo, tato, co wy na to?
Mamy lato.
Czas pomyśleć o wakacjach.
Mamo, tato.

Czas zostawić w domu wszystko
i wyjechać na letnisko,
po przygodę razem z wiatrem
ruszyć w świat.


