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„Scenariusz na Dzień Matki” 
 

Powitanie 
Dzień Matki jest jednym z najpiękniejszych świat, pełnym kwiatów i serdecznych życzeń. 
Święto to jest wyrazem wdzięczności, szacunku i miłości. Chciejcie, drogie mamusie, przyjąć 
od nas życzenia, piosenki i wiersze 
 
„Święto Matki” 
Mamusie najdroższe 
Tu licznie zebrane 
Wiecie po co przyszłyście tu 
Mamusie kochane? 
 
Oto w całym kraju Święto Matki! 
A więc uczcić dzień ten pragną Wasze dziatki. 
To, co w serduszkach dziecięcych naprawdę czujemy 
To słowami naszymi wyrazić dziś pragniemy.  
 
„Wa żne słowo” 
Jest takie słowo, 
słowo jedyne,  
przy którym inne 
słowa bledną. 
 
Słowo- jak słońce jaśniejące, 
co wszystkie inne słowa gasi. 
 
Słowo z muzyki i uśmiechu, 
z zapachu kwiatów i nut ptasich. 
 
Słowo, co nigdy nie zawodzi, 
Wierne i czułe do ostatka. 
 
Najbliższe sercu, najpiękniejsze. 
Jedno, jedyne słowo: 
Matka!  
 
„Piosenka dla mamy” 
( melodia „Stokrotka”) 
Od roku już się staram 
Bo wypaść dobrze chcę 
Bo dzisiaj jest Dzień matki 
Czy tego chcę, czy nie. 
Czy nie! Czy nie! 
 
Więc uczę się nocami 
Jak ucałować je 
Jak podejść mam z kwiatami 
By nie przewrócić się 
O nie! O nie! 
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Bo przecież tyle matek 
W tym dniu poważać mam 
I każdą uczcić muszę 
Nie wiem czy rade dam 
Tak sam!, tak sam! 
 
Dla naszych mam kochanych 
Śpiewamy piosenkę tę 
By zawsze pamiętały 
Że każdy kocha je 
Czy chce, czy nie!  
 
 
 
„Bukiecik dla mam” 
To jest bukiecik dla mamy. 
Malutki, aby odpędził smutki, 
żeby jej kwitł i w zimie i w lecie. 
Nawet wówczas, gdy śniegiem miecie. 
 
Jeden kwiatek to uśmiech. 
Drugi miłe słowo. 
Trzeci to pomoc dla mamy, 
gdy sprzątamy lub naczynia zmywamy. 
 
I jeszcze listki 
nasze piątki i szóstki wszystkie.  
 
 
 
 
„Urwis” 
Chociaż urwis jestem mały, 
ale to nie wada przecież, 
bez urwisów to by były 
straszne nudy na tym świecie. 
 
Te urwisy nic dobrego, 
lecz gorące serce mają. 
Jak też dobrze urwisują, 
Tak też dobrze kochają. 
 
I ja tez kocham Cię mamusiu 
z serduszka całego. 
I życzę Ci tak serdecznie 
wszystkiego najlepszego.  
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„Moja mama jest zwyczajna” 
Moja mama jest zwyczajna. 
Zwykły człowiek, czy to źle. 
Czasem bywa bardzo fajna, 
czasem nie wie czego chce. 
Moja mama jeszcze młoda, 
więc ubierać lubi się. 
Czasem drażni ją pogoda, 
bo z ciśnieniem coś tam źle. 
Często nie ma dla mnie czasu 
i ofuknie tak, że hej! 
Nienawidzi tez hałasu, 
ale jak nie kochać jej!     
 
Ona pierwsza pokazała, 
co jest dobre, a co złe. 
Ona pierwsza nauczyła, 
jak ubierać trzeba się. 
Ona zawsze mi wierzyła, 
nawet kiedy było źle. 
Ona jedna zawsze będzie 
mimo wszystko kocach mnie. 
 
 
 
 
 
„ Powinszowania dla mamy” 
Gdybym mogła gwiazdki zliczyć, 
ziarnka piasku w bryłce ziemi, 
chciałabym Ci tyle życzyć 
dni szczęśliwych z dziećmi Twymi. 
 
Droga Mamo! Niech pogoda, 
życiu twemu stale świeci. 
W niepogodę sił Ci doda 
czysta miłość twoich dzieci. 
 
Jak najdłużej bądź  nam wzorem, 
Przewodniczką w drodze świata. 
Byśmy mogły iść tym torem, 
od dzieciństwa w późne lata. 
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„Dla mamy” 
Mamusiu droga, starym zwyczajem, 
z wiązanką kwiatów przed Tobą staję 
i słów serdecznych chcę wyrzec wiele, 
lecz czy potrafię, czy się ośmielę. 
 
Serce ze wzruszenia tak bardzo bije. 
Ty wiesz mamusiu, co się w nim kryje. 
Chciałabym w pięknych wyrazić słowach, 
uczucia, które w serduszku chowam. 
Lecz nie potrafię powiedzieć więcej 
niż to, że kocham Cię najwięcej.  
 
Scenka 
Marta: A teraz bardzo łatwe pytanie, wiec odpowiedzcie na nie. 
Kto pierwszy wychodzi z domu, gdy wyjść jeszcze nie chce się nikomu? 
Wszyscy: Mama! 
Marta: Kto wciąż chodzi po zakupy z ciężkimi siatkami, by nas ubrać i by nas nakarmić? 
Wszyscy: Mama 
Marta: I kto leczy wszystkie nasze bóle, jeśli tylko obejmie nas czule? 
Wszyscy: Mama 
Marta: Kto nie skrzywdzi nigdy nas i najlepszy jest na świecie? Wiecie to czy też nie wiecie, 
jeśli ktoś zapyta was? 
Wszyscy: Mama 
Marta:  Kto nas kocha tak jak nikt i ochrania całym sercem i do kogo można przyjść z 
każdym smutkiem jak najprędzej? 
Wszyscy: Mama 
Marta: Kto nas strzeże nawet we śnie niestrudzony po dniu całym i ochroni własnym ciałem, 
gdy coś bije nas boleśnie? 
Wszyscy: Mama 
Marta: Czyje ręce tulą nas od początku do końca? Kto otworzył dla nas czas i nauczył szukać 
słońca? 
Wszyscy: Mama 
Marta: Kto jest dobrem i spokojem, słowem, które nie chce skłamać? 
Wszyscy wiemy , a ja powiem, to jest właśnie nasza Mama. 
 
 
 
„ Święto Matki” 
Kochana mamo w dniu Twojego święta, 
bądź zawsze miła i uśmiechnięta. 
Wypakuj proszę z tego woreczka  
wszystkie życzenia od Twego dziecka. 
Radość i uśmiech, miłość i zdrowie, 
szczęście i sukces na Twojej drodze. 
Niech towarzyszy Ci nieustannie, 
a wszystkie smutki niech zginą marnie. 
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„Mamusiu” 
A jak ja urosnę mamusiu kochana 
będziesz chodzić jak królewna 
tak pięknie ubrana. 
Kupię Ci pantofle śliczne i wygodne, 
 żeby Twoje nóżki odpocząć w nich mogły. 
Kupię Ci kapelusz ze wstążek pleciony 
będziesz nosić go mamusiu  
jak złotą koronę. 
 
Czar- mary rymowanki 
( dzieci odczytują rymowanki z kwiatków) 
 
„Moja mamusia to księżniczka, 
która zgubiła guziczka” 
 
„Mama to przyjaciel, 
który kocha szczerze” 
 
„Ele-mele dutki moja 
mamusia ma nowe butki” 
 
„Mamusia to słoneczko, 
które świeci nad córeczką 
 
Wszystkie dzieci razem 
Mamo, mamo, co ci dam? 
Mam serduszko, to Ci dam, 
A w serduszku róży kwiat. 
Żyj nam mamo aż sto lat. 
Śpiew „Sto lat” i wr ęczanie upominków. 
 
Zabawy z mamami 
 
� Galeria portretów 
� Niespodzianka- „Pokaz mody damskiej” 
� Zadanie matematyczne dla mam 
� Quiz- Mama i ja 
� Zabawy słowem inaczej- Przeczytaj podany tekst jakby to zrobili: wojskowy, płaczące 

dziecko, dama zadzierająca nosa. 
Tekst: „ Dzik jest dziki, dzik jest zły. 
              Dzik ma bardzo ostre kły. 
              Kto spotyka w lesie dzika, 
              Ten na drzewo szybko znika. 
� Poczęstunek dla mam 
� Przyznanie mamom dyplomów „Super mama”. 
 

Przygotowała mgr Katarzyna Burg 
 
 
 


