
Mgr Mariola Stankiewicz 

Szkoła Podstawowa nr 1  

im. Tadeusza Kościuszki 

w Rawie Mazowieckiej 

 

 

 

Scenariusz uroczystości pt.: „Dzień Rodziny”  

 w oddziale przedszkolnym „Pszczółki”  

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej 

 

Grupa wiekowa: 6 latki 

 

Cele: 

 Wzmacnianie  więzi  rodzinnych poprzez wspólne zabawy i spędzanie czasu; 

 Rozbudzanie  aktywności  dzieci; 

 Rozwijanie  ekspresji  słownej,  ruchowej  poprzez  łączenie  śpiewu  z  elementami ruchu; 

 Budzenie wiary w możliwości i umiejętności dzieci; 

 Budowanie poczucia przynależności do grupy; 

 Sprawianie radości bliskim poprzez obdarowywanie ich samodzielnie wykonanymi   

upominkami; 

 Odpowiednie  zachowanie  się  w  trakcie  uroczystości; 

 

Środki dydaktyczne: 

 Wizytówki z imionami dzieci; 

 Upominki dla rodziców – kwiatek i serduszko; 

 Płyta CD z piosenkami dla mamy i taty; 

 Portrety jednego z rodziców z podpisami rozwieszone na sznurku w sali 

gimnastycznej ; 

 Jabłka i nożyki; 

 Stoper; 

 Miarka; 

 Koszyk z owocami i warzywami; 

 Apaszka do zawiązania oczu; 

 Medale dla rodziców 
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Miejsce spotkania: 

 sala gimnastyczna ( Umieszczono stoły przykryte obrusem, które dzieci udekorowały 

serwetkami i kwiatami. Postawiliśmy napoje, ciasto i owoce zakupione z pieniędzy 

składkowych. Umieściły na stołach również wizytówki dla siebie i gości ); 

 

Dzieci przez dwa tygodnie poprzedzające uroczystość prowadziły podczas zajęć z 

nauczycielem intensywne przygotowania: 

1. Zaproszenia dla rodziców ( odrysowanie od szablonów kwiatków, listków, wazonów, 

łodyżek, serc i naklejenie wg wzoru lub własnej inwencji ); 

 

 

2. Wizytówki z imionami – na kartkach papieru zgiętych na pól dzieci napisały imię, a potem ją 

ozdobiły. Wizytówkę wykonały dla siebie i dla zaproszonych przez siebie rodziców. 

 

3. Upominki dla rodziców:  

 kwiatek dla mamy ( dzieci odrysowały od szablonu kwiatek, wycięty, przykleiły do niego płytę 

CD, potem kółko z papieru samoprzylepnego, następnie 

przymocowały z pomocą nauczyciela do listewki, którą 

wcześniej owinęły samoprzylepnym papierem ); 
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 serce dla taty ( dzieci wycięły odrysowane od szablonu serce, a potem wykleiły 

kuleczkami z bibuły ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Portrety jednego z rodziców i przypięte do nich paski ze zdaniem: 

 Moja mama/ tata najczęściej… 

 Mama/ tata lubi… 

 Mama/ tata nie znosi… 

5. Część artystyczna – wiersze, piosenki, tańce. 

 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA 

 

 

1) Gromadzenie sięrodziców – dzieci siedzą na ławce niedaleko wejścia. Dziecko, którego 

rodzice wejdą do sali podnosi się i prowadzi ich na miejsce oznaczone wizytówkami ze 

swoim imieniem. 

2) Powitanie gości – nauczyciel serdecznie wita rodziców w swoim imieniu i dzieci, prosi o 

wysłuchanie programu artystycznego oraz aktywnego włączenia się do zabawy.  

3) Część artystyczna. 

1. „Witam wszystkich gości” ( autor nieznany ) 

Witam wszystkich gości 

Kłaniam się niziutko 

A do tego jeszcze 

Śmieję się cichutko 

Kłaniam się wam nisko 

Na lewo i na prawo 

A jak wam się to spodoba  

To nam bijcie brawo. 
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2. „Najważniejsza jest rodzina” ( autor nieznany ) 

Zawsze wszystko się udaje 

Cztery ręce, to nie dwie 

Razem z tatą pomagamy 

Kiedy mama czegoś chce. 

Pomagamy sobie wszyscy 

Bo od tego jest rodzina 

Od niej uczysz się wszystkiego 

Tak się życie twe zaczyna. 

 

3. „Bajkowy tort” Ewa Stadtmiiler  

Upichcimy dla rodziców 

Ciasto nad ciastami. 

Grzeczność będzie białą mąką, 

Uśmiech rodzynkami, 

Dobre słowo – łyżką masła, 

Posłuszeństwo jajkiem. 

Kremem pieszczot ozdobimy 

Tę tortową bajkę. 

Wszystko razem posypiemy 

Słodkiej ciszy makiem 

I rodzicom zaniesiemy, 

Niech zjedzą ze smakiem 

 

4. „Dla mamy” ( autor nieznany ) 

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. 

Chciałbym w pięknych wyrazić słowach 

Uczucia, które w serduszku chowam. 

Lecz nie potrafię powiedzieć więcej 

Niż to, że kocham Ciebie najwięcej. 
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5. „Naszej Mamie” 

muz.E.Pałłasz,  sł.T.Kubiak 

Nasz mama jest kochana 

Zawsze ma dla dzieci czas 

Zwykle mama śpiewa dla nas 

Ale dziś posłucha nas 

 

 Wspólny śpiew piosenki : „Wesoła rodzinka” z płyty pt.: „Tropiciele” WSiP 

 

1. My rodzinkę dobrą mamy,  

    zawsze razem się trzymamy!  

    I choć czasem czas nas goni,  

    my- jak palce jednej dłoni!  

 

Ref.: Mama, tata, siostra, brat  

        i ja- to mój mały świat!  

        Dużo słońca, czasem grad-                          

        to wesoły jest mój świat!  

 

2. Mama zawsze kocha czule,  

    ja do mamy się przytulę!  

    Tata kocha, lecz inaczej,  

    uspokaja, kiedy płaczę!  

 

Ref.: Mama,… 

 

3. Gdy napsocę i nabroję,  

    siedzę w kącie, bo się boję!  

    Tata skarci, pożałuje,  

    a mamusia pocałuje!  

 

Ref.: Mama,… 

 

4. Kiedy nie ma taty, mamy,  

    wszyscy sobie pomagamy!  

    I choć sprzątać nie ma komu,  

    jest wesoło w naszym domu!       Ref.: Mama, … 
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6. „Naszej Mamie” 

muz.E.Pałłasz,  sł.T.Kubiak 

Mama umie radę znaleźć 

Kiedy ktoś kłopoty ma 

Mama wcale się nie boi 

Ani myszy ani lwa 

7.Mama dużo wie o kwiatach  

Wie co nocą robi jeż 

Gdyby szła na koniec świata 

Poszlibyśmy za nią też. 

 

8. „Wesoła rodzinka” piosenka z cyklu „Tropiciele” WSiP 

Gdy napsocę i nabroję 

Siadam w kącie bo się boję. 

Tata skarci, pożałuje 

A mamusia pocałuje. 

 

9. „O moim tacie” Stefan 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.  

 

10. „Kochany tato” ( autor nieznany ) 

Tato - zacznę zwyczajnie, 

że z Tobą w domu zawsze jest fajnie: 

i w deszcz i w słotę, w smutku, w radości,  

wspierasz i uczysz życia w miłości.  

Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,  
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skromny bukiecik kwiatów darować. 

 

11. „Laurka” R. Pisarski 

Wymaluję na laurce 

Czerwone serduszko, 

Ptaka, co ma złote pióra 

I kwiaty w dzbanuszku. 

Żyj, mamusiu moja miła, 

Sto lat albo dłużej! 

Bądź szczęśliwa i wesoła, 

Zdrowie niech Ci służy! 

 

 Wspólny śpiew piosenki : „Tata i mama” ( autor nieznany ) 

I. Kiedy rano wcześnie wstaję 

Mama robi mi śniadanie 

Tata goli się na górze 

I śniadanie razem zje 

Potem mama mnie ubiera 

Czesze włosy, sprawdza dłonie 

Tata mi sznuruje buty 

I do szkoły wiezie mnie 

 

Ref. Tata i Mama bardzo mnie kochają 

Tata i Mama mój cały świat 

Tata i Mama bardzo o mnie dbają 

Tatę i Mamę ukochać chcę 

 

II. A gdy wracam już ze szkoły 

Tata wiezie mnie na lody 

Razem z mamą się uśmiecha 

I do zoo wiezie nas 

Może kupią mi dziś lalę 

Albo podarują kota 

Bardzo dobrych mam rodziców 

Jak się im odwdzięczyć mam? 

 

Ref. Tata i Mama bardzo mnie kochają 

Tata i Mama mój cały świat 
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Tata i Mama bardzo o mnie dbają 

Tatę i Mamę ukochać chcę 

 

 12. „Dzień matki” ( autor nieznany ) 

Jest jedno tylko serce spośród serc wielu tysięcy  

i bije wciąż nieprzerwanie  

i kocha najgoręcej.  

To serce naszej matki  

najlepsze w całym świecie  

i nigdy już takiego  

serca nie odnajdziecie.  

 

13. przeróbka wiersza: „Słowa dla naszej Pani” Czesława Janczarski 

Wiele pięknych kwiatów znamy: 

tulipanów, róż i bzów. 

My dla naszych Mam dziś mamy 

najpiękniejsze kwiaty słów: 

Słowo miłość - za ich troski. 

Słowo wdzięczność - za ich trud. 

Dar to skromny - dar dziecięcy, 

wyśpiewany z serc jak z nut. 

 

14. „Bukiecik dla mamy” W. Ścisłowski 

 

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 towarzyszą Ci nieustannie, 

a wszystkie smutki niech zginą marnie. 

 

15. „Ty Tatusiu” ( autor nieznany ) 

Ty Tatusiu 

dla dzieci kochających  

jesteś podporą, przykładem i siłą.  

Życzymy Ci dzisiaj,  
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aby szczęścia słońce  

zawsze dla Ciebie Tato 

radością świeciło! 

16.Tato, Tato ukochany, 

my życzenia Ci składamy. 

Przesyłamy jakby z procy, 

sto całusów z całej mocy!  

 

17. „ Za co kocham mamę” ( autor nieznany ) 

Za co kocham mamę 

Zaraz się dowiecie. 

Przede wszystkim za to. 

Że jestem na świecie! 

Za to, że nie jest od święta! 

Że choć zmęczona, zawsze uśmiechnięta! 

Że zawsze mnie rozumie. 

Dobre rady dawać umie. 

Jest najwspanialszym przyjacielem! 

 

18.Na spacer chodzi ze mną w niedzielę, 

W chorobie mnie pielęgnuje... 

I na dobranoc zawsze całuje! 

O urodzinach zawsze pamięta... 

Przytula, kiedy nocą się lękam. 

Mama jest lekiem na przeziębienia. 

I aspiryną na dziecka zmartwienia! 

 

 Wspólny śpiew piosenki pt.: „Tylko mama” - „Piosenki dla dzieci na różne okazje” 

Jolanta Kucharczyk 

Mamy dobrych przyjaciół 

I wspaniałych kuzynów 

Babcie, ciocie i wujka 

I kolegów bezliku 

Ref. Ale nikt nie umie kochać tak jak mama 

Ciągle o nas zatroskana, zabiegana 

Dziś, gdy twoje święto mamo  

Chcemy to powiedzieć Ci 

Nikt nie kocha cię mamusiu tak jak my!  
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Przyjaciele zawiodą  

i koledzy odejdą 

A ty mamo kochana, 

 ty zawsze będziesz ze mną! 

Ref. Ale nikt nie umie kochać tak jak mama…   

 

19.Mama wybacza i zapomina. 

Mama dla dziecka to witamina! 

Chorym poprawia poduszki, 

Choć nie jest pielęgniarką. 

Smaży wspaniałe racuszki' 

choć wcale nie jest kucharką. 

 

20. „Po co jest mama” R. Przymas 

Po co jest Mama? 

Aby mnie wzięła na kolana, 

By pogładziła po głowie, 

Podarowała opowieść. 

By zawsze przy mnie była: 

Pomogła, pocieszyła... 

A ja rosnę przy Mamie 

Wczoraj, dzisiaj i jutro, 

Aby jej nigdy w życiu 

Nie było pusto i smutno. 

 

21. „Kocham go” Tadeusz Kubiak 

Kocham mojego tatę. 

Chodzę z nim na spacer. 

Wtedy jest tylko słońce  

Wtedy nigdy nie płaczę. 

Gdy się zepsuje latawiec, 

Wrotki, samochód lub rower, 

Mój tatuś rower naprawi, 

I dalej –ruszaj w drogę! 

To tatuś mi opowiada  

O gwiazdach i ptakach w obłokach 

Dlatego mojego tatę tak bardzo, bardzo kocham. 
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22. „Dla mamy” ( autor nieznany ) 

Miałem mamie dużo mówić 

ale biegnąc zapomniałem. 

Więc mamusiu nastaw uszka 

i zapytaj się serduszka. 

Niech ci powie jego bicie, 

że ja kocham Cię nad życie 

 

23.Mamo, mamo cóż ci dam 

Jedno serce tylko mam 

A w tym sercu same róże 

Żyj nam mamo jak najdłużej. 

 

24. „Moja mamusia” ( autor nieznany ) 

Chcę wam powiedzieć, bo o tym nie wiecie, 

że moja mamusia jest najpiękniejsza w świecie. 

Jest taka miła, kochana ogromnie 

i wciąż śmieje się do mnie. 

Chociaż w dzień wciąż pracuje 

to wieczorem ucałuje 

rankiem wiąże mi wstążeczki 

nocą pierze sukieneczki. 

Bo mamusia ukochana 

wciąż się trudzi tak od rana 

i to wszystko dla swych dzieci 

Niech jej za to słonko świeci. 

 

 Trzy dziewczynki śpiewają pierwszą zwrotkę, trzej chłopcy drugą zwrotkę, wszystkie 

dzieci śpiewają refren piosenki pt.: „Żyj nam sto lat” – „Piosenki dla dzieci na różne 

okazje” Jolanta Kucharczyk 

Jesteś, wciąż jesteś blisko 

Odkąd tylko pamiętam, jesteś ty 

Moja mamo kochana 

Bawisz, uczysz, pomagasz 

Swym uśmiechem rozjaśniasz świat! 

Ref. Żyj nam sto lat , żyj nam sto lat, 

Żyj nam sto lat, żyj nam sto lat. 
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Mamo jestem już duży 

I rozumiem, kim dla mnie jesteś ty 

Za twą dobroć, twe serce, spracowane twe ręce 

Swe maleńkie serduszko chce dać 

Ref. Żyj nam sto lat , żyj nam sto lat, 

Żyj nam sto lat, żyj nam sto lat. 

 

4) Wręczenie upominków przy dźwiękach piosenki pt.: „Cudownych rodziców mam”  

Urszuli Sipińskiej 

Kto mi tuż przed snem nucił bajki baj, baj 

I kto przybiegał z bzem, kiedy maił się maj 

Kto wybaczał mi każdą złość, każdy błąd 

Gdy kryłam wielkie łzy, w domu najmniejszy kąt 

 

Co wieczór obraz ten, kołysze mnie do snu 

tato młody jak maj i mama wśród bzów 

 

Ref. 

Cudownych rodziców mam, cudownych rodziców mam 

odkryli mi każdą z dróg, po której szłam 

Mam cudownych rodziców bo, przyjaciółmi moimi są 

w porę rzekli mi: "dalej to idź drogą swą" 

 

Sama idę więc, ale po drogach mych 

będą wciąż za mną biec i mnie strzec myśli ich 

/solo/ 

 

Jak motyl zastygł czas pod fotografii szkłem 

Patrzę na nie nie raz i jedno wiem: 

 

Ref. 
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5) Zawody, zabawy, konkursy: 

a. „Boogie – woogie” – zabawa muzyczno – ruchowa z płyty CD „Tropiciele” 

WSiP 

 

Do przodu prawą rękę daj           Dzieci ustawione w kole. Wyciągnięcie prawej ręki do przodu 

Do tyłu lewą rękę daj                   Wyciągnięcie lewej ręki do przodu. 

I potrząsać trzeba nią,                 rytmiczne potrząsanie prawą ręką. 

Bo przy woogi - boogi         położenie rąk na biodrach. 

trzeba zręcznie kręcić się         obrót dookoła własnej osi. 

No i klaskać w dłonie swe:           rytmiczne klaskanie. 

raz, dwa, trzy! 

 

ref: woogie – boogie, ahoj!              Pięć kroków do przodu, wyskok z uniesieniem rąk ( ahoj ). 

Woogie – boogie, ahoj!          Pięć kroków do tyłu, wyskok z uniesieniem rąk ( ahoj ). 

Woogie – boogie, ahoj!          Pięć kroków do przodu, wyskok z uniesieniem rąk ( ahoj ). 

I od nowa zaczynamy taniec ten      pięć kroków do tyłu. 

 

Do boku prawą rękę daj                              Dalej tak, jak mówią słowa piosenki. 

Doboku lewą rękę daj 

I potrząsać trzeba nią 

Bo przy woogie – boogie 

 trzeba zręcznie kręcić się 

No i klaskać w dłonie swe 

 raz, dwa, trzy! 

 

ref:…….. 

 

Do przodu prawą nogę daj 

Do tyłu lewą nogę daj 

I potrząsać trzeba nią 

Bo przy woogie – boogie 

 trzeba zręcznie kręcić się 

No i klaskać w dłonie swe 

 raz, dwa, trzy! 

 

ref:…….. 
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b. Konkurs dla mamy :  

Chętnym mamom zasłaniamy oczy apaszką i prosimy, aby wyciągnęły z koszyka jakiś 

produkt do jedzenia i za pomocą dowolnych zmysłów – węchu, dotyku, smaku rozpoznają 

co to jest. 

Która mam rozpozna najwięcej produktów otrzymuje tytuł: „Mama na medal” 

 

 

                            

 

 

 

 

 

c. Konkurs dla taty : 

Chętny tata bierze udział w zawodach, które polegają na jak najszybszym obraniu jabłka i jak 

najdłuższej obierce. Nauczyciel mierzy czas stoperem, a dzieci miarką mierzą długość skórki. Tata, 

który wygrał otrzymuje tytuł: „Tata na medal” 

 

 

                                  

 

 

 

 

d. Konkurs dla rodziców: „Odszukanie portretów”. W sali gimnastycznej na sznurku 

wyeksponowaliśmy portrety rodziców, namalowane podczas zajęć i podpisane jedynie za pomocą 

zdania Moja mama jest.. tata lubi… Zadaniem rodziców jest odszukanie swoich portretów i stanięcie 

obok nich. Gdy wszyscy staną, dzieci oceniają, którzy rodzice dokonali prawidłowego wyboru. 

Rodzice, którzy pragną wykupić portret mają wykonać zadanie, które wymyśli ich dziecko, np.: 

narysować cos, podzielić na głoski….. 

Rodzice, którzy prawidłowo wybrali portrety otrzymują tytuł: „Rodzice na medal” 
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6. Wspólny taniec do piosenki pt.: „Tańczymy labada” z płyty „Tropiciele” WSiP. Wszyscy stoją w 

kole, trzymają się za ręce i śpiewają: 

 Tańczymy labada labada, labada, 

Tańczymy labada, małego walczyka. 

Tańczą go starszaki, starszaki, starszaki, 

Tańczą go starszaki i małe dzieci też. 

Łapiemy się za główki! 

Wszyscy stoją w kole, trzymają się za głowy i śpiewają kolejny raz. Po każdym odśpiewaniu 

zmieniają część ciała, za który należy się trzymać. 

7. Podziękowanie za wspaniałą zabawę. 

8. Zaproszenie do stołów na słodki poczęstunek. 
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