
  
 
                                                   DZIEŃ MATKI 
                                                    SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI 
 
                                              ( przeznaczony jest dla klasy liczącej ok. 20 osób ) 
 
 
• Nie napisano, nie wyśpiewano 
  i nie wyszeptano tego 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 usta to najbardziej 
  ludzkie wołanie: „Matko”. 
 
• Wysłuchajcie - Drogie Mamy - programu  słowno - muzycznego - przygotowanego  
  przez Wasze pociechy. 
 
           Piosenka : „Jesteś” 
 
• 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. 
  Popatrz, jakie ręce masz szorstkie 
  od tej pracy. 
 
• I oczy też masz zmęczone, 
  kochane Twoje oczy. 
  My wiemy, że dla nas one  
  czuwają długo w nocy. 
 
• Ty może myślisz: ot, dzieci 
  nie wiedzą, nie spostrzegą... 
  Gdzieś to wciąż biegnie, 



  gdzieś leci, nie dostrzegą niczego. 
 
• My rozumiemy: to dla nas 
  tak męczysz się, tak trudzisz, 
  Bo pracy trzeba nie lada 
  nim z dzieci wyrosną ludzie. 
 
• Matka,  
  to jedno słowo 
  ileż kryje w sobie treści. 
  Z nim związane są 
  zawsze  najpiękniejsze wspomnienia 
  z najwcześniejszego dzieciństwa, 
  nasze pierwsze radości, 
  troski, marzenia, tęsknoty. 
 
• Kto to jest? 
  Od rana do późnej nocy 
  o nas  się kłopocze. 
  Dba o ciepło,  
  w ogień dmucha, 
  czapki szyje nam z kożucha. 
  Ciepły kołnierz, 
  ciepły szalik, 
  byśmy zimna nie zaznali. 
  Z nami troski wszystkie dzieli, 
  pragnie, byśmy byli weseli. 
  Chyba wszyscy się zgadzamy, że to nasze 
  ( wszyscy ) Mamy! 
 
• Chciałbym w tym dniu powiedzieć 
  Jakieś ciepłe słowo... 
  Jakąś wyrazić myśl wspaniałą... 
  Ale pragnienie owo 
  tak jakoś trudno ubrać w odpowiednie słowo, 
  więc powiem prosto i szczerze: 
  Kocham Cię, Mamo. 
     
             Piosenka : „Moja Mama” 
 
• A teraz naradę otwieramy, za co kochamy nasze mamy. 
 
• Najbardziej kocham moją mamę za to, że jest bardzo pracowita i dba o mnie. 
 
• Za to, że nie skarży się na swój los i nie narzeka. 
 



 
• Kocham moją mamę najbardziej za to, że jest dobra i łagodna. 
 
• Ma ładne oczy i ładne włosy. 
 
• Jest wesoła i często się śmieje. 
 
• Najbardziej kocham moja mamę za to, że mnie rozumie, że jest sprawiedliwa. 
 
• Że dla mnie poświęca swoje życie. 
 
 
• Za to, że jest dobra dla wszystkich, dla całego świata, dla wszystkich dzieci, nawet dla 

tych, o których tylko czyta w gazetach, słucha w radiu i które ogląda w telewizji. 
Bardzo się oburza, że są dzieci głodne i aż zaciska dłonie, kiedy o tym słyszy. 

 
                Piosenka : „Obiad, dziecko...” 
 
• A jaka jest Twoja mama? 
 
• Moja mama jest jak słońce 
  i jak rosa srebrzysta na łące. 
  Choć potrafi też jak groźna burza 
  krzyknąć, gdy ją coś oburza. 
 
• A Twoja? 
 
• Moja mama jest jak piękny kwiat 
  i tak cicha, delikatna jak stokrotka. 
  Czuła, dobra, jak polna tymotka. 
  I dlatego ją kocham tak. 
 
• Jeśli nasze mamy tak bardzo kochamy, 
  to  co im dzisiaj w darze damy? 
 
• Myślę, że słowo – kocham.. 
 
            Piosenka : „Kocham moją mamę” 
 
• Mamo, chciałabym Ci przynieść latający dywan.. 
  I kaczkę, która znosi szczerozłote jajka, 
  Żebyś żyła beztrosko – wesoła, szczęśliwa, 
  Lecz takie dziwy można znaleźć tylko w bajkach. 
 
• I dlatego zmęczenie widząc na twej twarzy, 
  I ręce spracowane przy fabrycznych krosnach, 



  Myślą w przyszłość wybiegam i zaczynam marzyć, 
  Że zastąpię cię w pracy, gdy tylko dorosnę. 
 
• Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenia, 
  Za twą miłość matczyną nigdy nie zachwianą 
  Mogę tylko twa szyję otoczyć ramieniem 
  I szepnąć ci do ucha : Dziękuję ci, Mamo! 
 
• Co ci dam? 
  Za to, mamo, że noc w noc czujnie strzeżesz 
  Kolorowych  i spokojnych mych snów ;  
  Za to Mamo, że Ci zawsze mogę wierzyć, 
  Że rozumiesz mnie nawet bez słów ; 
  Cóż Ci dzisiaj mogę za to dać, najdroższa Mamo? 
 
• Po jednym kwiatku za noc każdą nieprzespaną, 
  Po jednym kwiatku za każde zmartwienie, 
  Po jednym za płynące z twych rąk ukojenie, 
  Za każdą twoja zmarszczkę – jeden kwiat 
  I jeden – za każdy siwy włos. 
 
• Pod nogi trzeba by ci rzucić cały świat. 
  Wszystkie kwiaty na ogromny stos. 
  Musi być jakieś wyjście... 
  I jest! 
  Oczywiście! 
  Najlepsze będą bzu wonne kiście! 
  Bukiet z kwiatów miliona Ci wręczę 
  Majowego, pachnącego bzu naręcze. 
 
             Piosenka : „Dziękuję” 
 
• Posłuchajcie -  Drogie Mamy – kim dla nas jesteście. 
 
• Matka, to cisza, 
  dni wyczekiwania, 
  ból i radość 
  z cierpienia. 
  To słowo kochane, 
  kroki najpierwsze, 
  noce nieprzespane, 
  i ręce najlżejsze. 
  To ucho najczulsze 
  kiedy szmer usłyszy, 
  spojrzeniem utuli, 
  melodią uciszy. 



  Najmilsze uśmiechy, 
  tkliwość i cierpliwość, 
  to serce - to matka, 
  to -  miłość. 
 
               Piosenka : „To jest cud” 
 
• Najważniejsza jest miłość matki, bo bezinteresowna, bez zapłaty. 
 
• Każdą miłość  
  zdobyć trzeba 
  pracą, wyrzeczeniem 
  tylko miłość matki  
  płynie wciąż strumieniem 
  miłość bez zapłaty, 
  bez zysku, bez słowa 
  nieraz podeptana 
  gorzka 
  lecz odrasta nowa, 
  by znowu rozkwitnąć 
  najczerwieńszą barwą 
  bez kruszyny żalu 
  bez skargi. 
 
• My, wasze dzieci, życzymy Wam , kochane Mamy tego wszystkiego, co 

najpiękniejsze, tego, co najgorętsze, tego, co najmilsze. 
 
• ( rozwija dużą laurkę ) 
  Ile rybek żyje w morzu 
  Ile ptasząt jest w przestworzu 
  Ile gwiazd na niebie lśni 
  Tyle, mamo, tu na świecie 
  Dni radosnych – Twoje dziecię 
  Dzisiaj z serca życzy Ci. 
 
• ( rozwija laurkę ) 
  Droga Mamo, niech pogoda 
  Życiu twemu stale świeci 
  W niepogodę sił Ci doda  
  Czysta miłość Twoich dzieci. 
 
• Żyjcie w zdrowiu, szczęściu i miłości 
  Żyjcie bez trosk, kłopotów i szarości, 
  Bądźcie zawsze takie piękne, szczęśliwe 
  I uśmiechnięte jak dziś – w tym 
  Cudownym Dniu Matki. 



 
              Piosenka : „Dzień mamy”. 
 
( Dzieci podchodzą do swoich mam, składają życzenia, wręczają kwiaty. ) 
 
                                                                        
        Wykorzystano wiersze: 
     A.Świrszczyńska   „Dzień Matki” 
     J. Ratajczak   „Mama”  
    W. Grodzieńska  „Do Matki” 
    M. Waszak  „Co Ci dam?” 
    M. Majchrzak  „Matka” 
    M.Majchrzak  „Miłość bez zapłaty” 
    I. Nowicki  „Najukochańsza mateczko” 
    S.Estreicher  „Powinszowania dla mamy”. 

 
 
 
                                     Opracowała 
                               Zofia Truszkowska. 
 

  


