
Scenariusz uroczystości z okazji  „Święta Rodziny” 

 

Rozpoczęcie imprezy godz. 9.00 

1. Powitanie przybyłych gości (mamusie i tatusiów), oraz wszystkich zebranych na sali 

gimnastycznej. 

2. Występ Dziecięcego Zespołu Ludowego „Jarzębinki”. 

3. Częśd artystyczna przygotowana przez uczniów klasy I b i III a: 

 

Agnieszka  
Jedno jest takie miejsce na ziemi 
Gdzie nie jesteśmy sami, 
W którym możemy pogadad 
Z naszymi rodzicami. 

Przytulid się do taty 
Przytulid się do mamy 
Najpewniejszy ratunek i pociecha! 

Przytulid się do mamy 
Przytulid się do taty 
I już smutek, już zmartwienie w mig ucieka! 
 
Adrian - Witam wszystkich. Cześd i czołem! 

Wiecie, czemu tutaj stoję? 
Dziś rodzice święto mają, 
I na życzenia od nas czekają. 
A to kto taki? Tak jakby dzieciaki? 
Są dziewczyny i chłopaki! 
Popatrz, popatrz ... Znakomicie! Ale ...Co tutaj robicie? 
 

Damian - My się właśnie naradzamy, jak święto rodziców uczcid mamy. 
Bo ogromnie ich kochamy... 
Czy to zimą, czy to latem 
W dzieo powszedni i od święta. 
Wciąż i wszędzie - każde dziecko, 

O rodzicach swych pamięta. 
 
Kamil - Ja, rzecz jasna, pamiętałem 
I talerze pozmywałem, 
Zbiłem szklankę, - znam się na tym... 
Tak zacząłem ten Dzieo Taty. 
 

Laura - A ja o Mamę zadbałam, 
Śmieci w kuchni wysypałam... 
Tak ogromnie się spieszyłam, 
Że o próg się przewróciłam. 
Lecz je znowu pozbierałam 
Do wiaderka i pognałam 
Do zsypu w wieżowcu naszym... 
Tak pomogłam rano Mamie ! 
 

 
Ola G. - Ja troszeczkę znów zaspałam, 
Ale, co zrobid – wiedziałam ! 



Zbiegłam po schodach, co żywo 
Do sklepiku po pieczywo. 
Nie dostrzegłam Taty w drodze ! 
Wracam z pełną siatką...Wchodzę 
Do mieszkania: na stoliku 
Stos grahamek, rogalików... 
Bo, jak co dzieo, mój Tatulek 
Zadbał, by nie brakło bułek ! 
 

Angelika - Cóż ! Przygody nieraz mamy, 
Lecz o rodzicach pamiętamy . 
Jednak to wszystko – za mało! 
Dziś w dniu Ich święta majowego, 
Chcemy podziękowad z serca całego:  
Za miłośd, troskę i oddanie 
Bajek na dobranoc czytanie, 
Za plaster na rozbitym kolanie 
I świeże bułeczki na śniadanie 
Za zabawki i ciuchy nowe 
No... i za kieszonkowe! 
Za to, że zawsze, gdy Ich potrzebujemy 
Są – i za to bardzo dziękujemy! 

Agnieszka 

Mamy bywają różne... 

Mateusz Cz. Moja mama mi śpiewa. 
 
Marlena  Moja mnie nauczyła jak rozróżniad drzewa. 
 
Michał Jeśli mam gorączkę, to mi chłodzi głowę. 
 
Julia M. Mnie ciepły szalik wiąże w mroźne dni zimowe. 
 
Julia  Mnie co dzieo rano każe wypid kubek mleka, lecz jak przyjdę do domu z uśmiechem na mnie 
czeka. 
 
Ewelina Moja ciężko pracuje, gotuje i sprząta. Pierwsza wstaje raniutko, cały dzieo się krząta. 
 
Iza Moja mama jest wysportowana, bo aerobik dwiczy od rana. 
 
Marysia Moja mama jest jak słooce i rosa srebrzysta na łące. Chod potrafi też jak groźna burza krzyknąd, 
gdy ją coś oburza. 
 
Kinga Moja mama jest jak piękny kwiat i taka cicha, delikatna, jak stokrotka. Czuła, dobra jak polna 
tymotka i dlatego ją kocham tak. 
 
Michał Moja mama jest zwyczajna, zwykły człowiek, czy to źle? Czasem bywa bardzo fajna, czasem nie 
wie, czego chce. 
 
Łukasz Moja mama jeszcze młoda, więc ubierad lubi się. Często drażni ją pogoda, bo  
z ciśnieniem coś tam źle. Często brakuje jej czasu i ofuknie mnie że hej! Nienawidzi też hałasu, ale jak 
nie kochad jej! 
 
Ula Moja mama ma oczy zielone i włosy bardzo ciemne. A kiedy jest ze mną tuż obok, jest mi bardzo 
przyjemnie. Wesoło mi z moją mamą i śmiad się i bawid i grad. Mama wszystkiemu zaradzi, nie trzeba 
niczego się bad. A kiedy robi się ciemno, na skraju łóżka siada. Całuje mnie ciepło w czoło i bajki 
opowiada. 



 
Wszyscy : 
Nikt nie ma takiej mamy, tylko ja jeden na świecie.  
Długo możecie szukad, lecz takiej nie znajdziecie. 
Dziś składamy wszystkim Mamom gorące życzenia: zdrowia, szczęścia, pomyślności i marzeo spełnienia. 

 

Piosenka: „Mama w kuchni” 
 

Dawid Wszystkie dzieci wspaniałe Mamusie mają, ale o TATUSIACH również pamiętają. 

Iza Ach gdyby nie tata- powiedz co by było? Sama zobacz jak smutno wszystkim by się żyło. 
Monika Kto by gwoździe wbijał w ścianę? 
Mateusz Kto żelazko by naprawił? 
Natalka Kto by pokój wymalował? 
Patryk I kto meble by przestawił? 
 

Radek Mój wczoraj obiad nam taki zrobił: makaron- guma i kości z drobiu. Wszystko sosikiem 
smacznym polane, troszeczkę tylko poprzypalane. Tatuś tłumaczył nam to praktycznie, że te obiady 
są dietetyczne. 

 
Magda Mój ciągle siedzi przy samochodzie, z garażu prawie już nie wychodzi. Mama obiady nosi, 

kolacje i ciągle krzyczy: „Skoocz reperacje! Czy ta syrenka- powiedz- czy ona, jest już ważniejsza niż 
twoja żona?!” 

 
Maciek Mój ciągle siedzi przed telewizorem, rano, w południe, w nocy, wieczorem. Wszystko ogląda jak 

leci, czy dla dorosłych, czy też dla dzieci. 
 
Przemek Twój telewizję ciągle ogląda, a mój w lusterku się wciąż przegląda! Ciągle krawaty sobie 

kupuje, bo ten źle leży, ten nie pasuje. Mama już ręce swe załamuje, a tato dalej nowe kupuje. 
 
Kuba Co tam krawaty! Co tam krawaty! Gorzej gdy nie ma wciąż w domu taty. Bo gdy mojemu wolne 

się zdarzy, zaraz z wędeczką jest już na plaży. Czy słooce praży, czy deszczyk kapie tak długo, aż 
rybkę złapie. Potem niestety- chcemy, nie chcemy, w kółko rybeczki tatusia jemy. 

 
Maurycy Mój tatunio ukochany też w rybeczkach zakochany, lecz nie biega on nad rzeczkę, bo 

sprytniejszy jest troszeczkę. On w akwarium je hoduje! Na moment ich nie odstępuje, i od samego 
rana, do mamy mówi: „rybko kochana” 

 
Klaudek  Mój tato pierze, sprząta, gotuje, myje naczynia i froteruje. 
 
Bartek Pierze, gotuje? Tak wszystko naraz? A mój bez przerwy powiada „Zaraz”. Zaraz posprzątam, 

zaraz położę, zaraz wyniosę, zaraz ułożę. Od tego „zaraz” mama jest chora i zaraz musi iśd do 
doktora. Tata nerwowo się wtedy krząta i migiem wszystko posprząta. 

Wszyscy: 

To były tylko żarty niewinne! 
Nasze rodzinki są całkiem inne! 
Nasz tatuś prawie jest wymarzony. Dobry dla dzieci, dobry dla żony. 
A że wad troszkę na karku dźwiga, to rzecz normalna jest przecież chyba. 
Drodzy Tatusiowie, wszyscy przyrzekamy: Że będziemy grzeczni- dla Ciebie! Dla Mamy! 
 
Piosenka „Nie boję się, gdy ciemno jest” 
 
Ola - Drodzy Rodzice: niechaj słooce 

Życiu waszemu stale świeci. 
W niepogodę sił Wam doda 
Prawdziwa miłośd Waszych dzieci . 



Jak najdłużej bądźcie nam wzorem 
Przewodnikami w drodze świata, 
Byśmy mogli iśd Waszym torem 
Od dzieciostwa w późne lata. 

 
4. Prosimy o zabranie głosu przez Panią Dyrektor 
 
5. Mini koncert życzeo w wykonaniu uczniów klas 0 – III, wręczenie upominków i laurek rodzicom: 
 
Kl. 01 – piosenka z inscenizacją „Była sobie żabka mała” 
Kl. 02 – piosenka „Walczyk dla rodziców”, „Marsz instrumentów” 
Kl. I a – piosenka „ Pychotka-smakotka” 
Kl. I b – „Piosenka dla Mamy i Taty „ 
Kl. II a – piosenka „Kochana Mamo, kochany Tato” 
Kl. II b – piosenka „Dla Was Mamo i Tato” 
Kl. III a – Promenada amerykaoska, czyli taniec dla Mamy i Taty 
Kl. III b – „Walczyk dla rodziców” 
 
6. Krótka przerwa – poczęstunek 
7. Konkursy i zabawy z udziałem rodziców i dzieci. 
8. Życzenia dzieciom z okazji Dnia Dziecka, rozdanie drobnych upominków. 
 
Dzisiaj obchodzimy również Dzieo Dziecka 
Kochane Dzieci! 
Przyjmijcie życzenia od nas dorosłych, nauczycieli i rodziców: 

 

Bądźcie jak najdłużej dziedmi, jak dzieci bawcie się i śmiejcie, i kochajcie jak dziecko i dziecka 
serce miejcie! 

      Aby wszystkie fajne dni 

     w żółwim tempie upływały, 

     by co dzieo uśmiechał się 

     do Was świat cały. 

     By nigdy nie było 

     porannej pobudki 

     i wiał wiatr specjalny 

     co rozwiewa smutki. 

9. Podziękowanie wszystkim obecnym za udział w uroczystości. 
 

 

Opracowały 

Agnieszka Skarżyoska 

Anna Truskolawska 

 


