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Dzień Mamy - scenariusz imprezy integracyjnej 
poprowadzonej metodami aktywnymi 

 

 

 

 

Przygotowanie miejsca imprezy 

 Spotkanie może odbywać się na holu lub w sali lekcyjnej. Ważne jest by było miejsce 
do zajęć w kręgu, krzesełka ustawiamy w kole, by wszyscy nawzajem się widzieli. 

 

1. Powitanie 

 Spotkanie może odbywać się na holu lub w sali lekcyjnej. Ważne jest by było 
miejsce do zajęć w kręgu, krzesełka ustawiamy w kole, by wszyscy nawzajem się 
widzieli. 

 

a) Wizytówka serduszka 

 Przygotowujemy 4 kolory papieru do wykonania serduszek – wydzierankę lub 
wycinankę dla mamy i dziecka (w tym samym kolorze). Prosimy o wycięcie 
serduszka, wpisanie imienia i przyklejenie taśmą do ubrania. (Te 4 kolory ułatwią 
nam podział na grupy przy kolejnych zabawach). 

 

b) Powitanie gości. Niedokończone zdania 

 Stajemy wszyscy w kręgu i wspólnie się witamy. Nauczyciel wypowiada 
powitania np. 

Witam wszystkich, a szczególnie: 

- tych, którzy mają dzisiaj swoje święto, 
- tych, którzy nie mieli dzisiaj czasu, ale postarali się i przyszli do nas, 
- tych, którzy kochają swoje dzieci, 
- tych, którzy kochają swoje mamy, 
- tych, którzy lubią się dobrze bawić, 
- tych, którzy chcą się dzisiaj bawić jak dzieci. 

Ci którzy uważają, że dane powitanie ich dotyczy unoszą rękę w górę i wołają 
„hej” lub „witam”. 

 

2. Taniec integracyjny (np. Chodźcie do koła) 

 Podaj proszę swoje dłonie (przedstawiamy się) 

 - materiały KLANZY 

 

 



 2 

3. Zabawa życiorys 

Wszyscy siedzą w kręgu i przedstawiają swój życiorys na pierwszą literę swojego 
imienia np. 

Mam na imię Ewa –  przyjechałam z Ekwadoru 
   lubię jeść – eklerki 
   interesuję się – elektroniką 
   chciałbym – poznać Eskimosa 

 

 

4. Konkursy 

W konkursach biorą udział – początkowo chętni, a później wszyscy zgromadzeni. 
Przedstawiamy reguły konkursów. Za wygraną w konkursie każda drużyna 
(mama+dziecko) otrzymują cukierka. Wygrywa ta drużyna, która uzbiera ich 
największą ilość. Nagrodami są oczywiście zebrane słodycze. 

I. „Miarka na oko” 

Rekwizyty – np. trzy tasiemki w różnych kolorach o różnej długości, miarka 
krawiecka. Wszyscy siedzą w kręgu. W konkursie biorą udział chętne zespoły np. 
5 par i wspólnie w duecie odgadują długość tasiemek. Za każdą prawidłową 
odpowiedź otrzymują cukierka. Możemy ustalić granicę błędu np. 5 cm. 

 

II. „Czy znasz swoją mamę?”  

Wszyscy siedzą w kręgu. Ten konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zespołów. 
Przygotowujemy go wcześniej w klasie. Dzieci piszą na kartkach odpowiedzi na 
pytania dotyczące ich mam, a później zadajemy te same pytania ich mamom. 
Jeżeli odpowiedzi się pokrywają, drużyna dostaje punkt.   
Przykładowe pytania:  
- Jak pieszczotliwie domownicy zwracają się do mamy?  
- Jaki kolor oczu ma Twoja mama?  
- Jakie jest jej ulubione danie? 

 

III. „Kalambury”  

Rekwizyty – karteczki z hasłami. Wszyscy siedzą w kręgu. W konkursie biorą 
udział chętne pary. Na zmianę raz jedna, raz druga osoba z pary odgaduje 
przygotowane hasło do pokazania tylko mimiką i ruchem ciała. Za odgadnięcie 
przyznajemy punkt (czyli cukierka). 

 

VI. „Puzle”  

Rekwizyty – na kartach A4 lub A3 przygotowujemy puzle z napisami związanymi 
z mamą np. Mama to: miłość, bezpieczeństwo, uśmiech, dom.  
W tym konkursie biorą udział wszyscy podzieleni na grupy np. wg kolorów 
wizytówek. Zadaniem każdej grupy jest ułożenie puzli. Zespół który pierwszy 
ułoży dostaje największą liczbę punktów, pozostałe odpowiednio mniej. 
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V. „Paleta barw” (na wzór sałatki owocowej) 

Siedzimy w kręgu. Każdy uczestnik ma przypiętą wizytówkę w kolorze. Na hasło 
z daną barwą osoby zmieniają swoje miejsce np. czerwony lub czerwony i zielony. 
Na hasło „paleta kolorów” wszyscy zmieniają miejsca. 

 

VI. „Taniec z balonikiem” – zapraszamy na środek  

Rekwizyty – baloniki dla każdej pary, muzyka. W konkursie udział biorą 
wszystkie pary (mama + dziecko). Pary tańczą z dmuchanym balonikiem 
pomiędzy czołami zawodników. Wygrywają trzy pary które tańczą najdłużej. 

 

5. Kwiaty z życzeniami 

Rekwizyty – przygotowujemy powycinane z kolorowego papieru kwiaty z naklejonym 
w środku kołem w kontrastowym kolorze, mazaki i szary papier z naklejonym na nim 
wzorem wazonu. Każde dziecko bierze 1 kwiat. W kolorowy środek wpisuje imię 
mamy, a w płatki życzenia dla niej. Następnie przykleja na przygotowany szary 
papier. Mamy mogą odczytać życzenia od swoich dzieci. Otrzymany bukiet 
z życzeniami zawieszamy w klasie. 

 

6. Pieczenie ciasta 

Zabawa rytmiczna „Ciasto” – materiały programowe KLANZY. 

 

7. Poczęstunek dla zaproszonych gości. 

 

Pożegnanie 

 

8. Serduszko uczuć (na wzór termometru uczuć) 

Każdy wg uznania przykleja swoją wizytówkę na przygotowanym sercu. Im bliżej 
środka tym bardziej mu się podobało, im bliżej brzegu tym mniej. 


