
SCENARIUSZ SPOTKANIA Z RODZICAMI 
Temat: Uroczyste obchody Dnia Matki w naszej klasie.

Cele:
- wdrażanie uczniów do pamiętania o uroczystościach rodzinnych,
- wspólna zabawa matek i dzieci.
Odbiorcy: mamy i dzieci
Czas trwania: około 2 godzin
Materiały: 
 nagranie utworów: „Taniec słońca” i „Samba”; 
 wiersze:

• A. Świerszczyńska - „Dzień Matki”, 
• T. Kubiak - „Matka”,    „Moja mama jest zwyczajna”, 
• Cz. Janczarski - „Nasza mama”, 
• F. Kobryńczuk – „Na Święto Matki”,
• H. Bechler – „Piosenka dla mamy”,
• B. Gordon – „Piosenka dla Mamy”,
• M. Czelar – „Dla Mamy”;

 piosenki: „Mama w kuchni”, „Moja mama”, „W zieleni łąka majowa”;
 zabawy i konkursy: 

„Marzenia mojej mamy”, „Milionerzy”,
„Sekrety rodzinne”, „Koło fortuny”,
„Dokończ przysłowie”, „Prace ręczne”,
„Puzzle”, „Czarodziejski worek”,
„Pisanie na czas”, „Kalambury”,
„Rysowanie z zasłoniętymi oczami”;

 poczęstunek i laurki.

Przebieg spotkania:

Część wstępna:
a. Powitanie mam i przedstawienie celu spotkania.
b. Zachęcenie do wysłuchania części artystycznej przygotowanej przez uczniów 

i wzięcie udziału w przygotowanych zabawach.

Część główna:
1. „Taniec słońca.” -dzieci pokazują rodzicom krok, a następnie tańczą razem 

z nimi /.

(tworzymy kółeczko; prawa noga w bok, dosuwamy lewą nogę; prawa noga w tył, 
dostawiamy  lewą,  prawa  noga  w  bok,  dosuwamy  lewą;  prawa  noga  do  przodu, 
dostawiamy lewą i tak cały czas, aż skończy się nagranie)
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     2. Wiersz „Dzień Matki” 

Dzień Matki – Anna Świerszczyńska 

1. Dzisiaj, jak co dzień rano,                               2.  Poczekaj, takaś zajęta,
    zerwałaś się do pracy.                                       odłóż na chwilę robotę,
   Wstajesz tak wcześnie, mamo,                              bo to dziś wielkie święto
   o świcie niby ptacy.                  czyś zapomniała o tym ?

3. Porzuć na chwilę troski, 4. I oczy też masz zmęczone
   uśmiechnij się inaczej.                                        - kochane Twoje oczy.
- Patrz, jakie ręce masz szorstkie                            My wiemy, dla nas one
od tej codziennej pracy.                                          czuwają długo w nocy.

     3. Wiersz  „Matka” 
Matka – Tadeusz Kubiak 

1. Wstajesz wcześnie ze słońca wschodem        2. Twój to promień świeci nad kuchnią,
   i jak słońce nad domem świecisz.                        to nad chlebem, nad szklanką mleka.
   I jak słońce, które ogrodem                                   Nawet kiedy czasem mi smutno,
   idzie - krzątasz się pośród dzieci.                          gdy Cię ujrzę - to się uśmiecham. 

3. Kiedy idę do szkoły rano,                                4. Ja wiem, Mamo, wiem, ile troski
   Ty mnie żegnasz czuła i dobra.                          w każdy dzień, chwilę włożyć trzeba-
   Ty mnie głaszczesz swą spracowaną                  ile pracy, aby z gałązki
    ręką, kiedy wracam na obiad.                            wielkie, piękne wyrosły drzewa.

5. Ale kiedy będę już dorosły,                           6. A dziś - popatrz - zasypia już miasto,
    kiedy będę miał silne dłonie,                             więc pocałuj mnie na dobranoc.
    to ja Ciebie, tak jak krzew róży,                        Z pocałunkiem jak z dobrą gwiazdą
    od burz i od wichrów osłonię.                           na powiekach, chcę zasnąć, Mamo!

   4. Piosenka „Mama w kuchni”

Mama w kuchni

1. Mama krząta się w kuchni od rana, 2. Nasza mama - niezwykła kucharka,
    Myśli wciąż o niebieskich migdałach,                krokodyla wrzuciła do garnka,
   Gdy pytamy - co ugotowała:     krasnoludek wpadł jej do herbaty,
   „dziś dla was pieczeń mam z hipopotama”.    a w piecu piecze się zegarek taty.

3. Ten krokodyl, co uciekł z ogródka, Refren:
w przedpokoju chciał zjeść krasnoludka,           Nasza mama, mama zadumana,
choć zegarek czuje się fatalnie,                           mama zadumana cały dzień,
lecz obiad był dziś punktualnie.                          błądzi myślami daleko,

                                                          codziennie przypala mleko,
                                                 na łące zrywa kwiaty
                                                 i sól sypie do herbaty.
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   5. Wiersz „Moja mama jest zwyczajna” 

Moja mama jest zwyczajna – Tadeusz Kubiak 

Moja mama jest zwyczajna. Często nie ma dla mnie czasu
Zwykły człowiek, czy to źle. i ofuknie tak, że hej!
Czasem bywa bardzo fajna, Nienawidzi też hałasu,
czasem nie wie, czego chce. Ale jak nie kochać jej!

Moja mama jeszcze młoda, Ona pierwsza pokazała 
więc ubierać lubi się. co jest dobre, a co złe.
Często drażni ją pogoda, Ona pierwsza nauczyła
bo z ciśnieniem coś tam źle. jak ubierać trzeba się.

Ona zawsze mi wierzyła,
nawet kiedy było źle.
Ona jedna zawsze będzie,
mimo wszystko kochać mnie.

6. Wiersz „Nasza mama” 
 

Nasza mama – Czesław Janczarski 

Kto się o nas tak troszczy? Uczyła pierwszych kroków,
Najczulej patrzy na nas? Pierwszych słów nas uczyła.
Kto od złych przygód strzeże? Każdą łzę nam otarła.

Nasza kochana mama. Mamusia nasz miła.

   Jak Ci się odwdzięczymy
       za wszystko, droga mamo ?
       Będziemy się starali
       kochać Ciebie tak samo.

   7. Piosenka „Moja mama” 

Moja mama

1.Moja mama wszystko wie, 2. Moja mama racja ma,
   moja mama kocha mnie.     moja mama wszystkich zna.

W dniu jej święta, Święta Mamy
tak wesoło zaśpiewamy.

Niechaj żyje nasza mama,
zdrowa i wesoła,

bijmy brawo naszej mamie,
   wszyscy dookoła. 2x
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    8. Zabawy i konkursy

     A/ Konkurs „Marzenia mojej mamy”  (wybrany uczeń czyta pytanie, a chętne 
mamy odpowiadają, następnie dostają pamiątkową laurkę) – patrz załącznik nr 1.

  B/ „Milionerzy” 
Mama losuje pytanie i odpowiada na nie. 
Kartki z pytaniami włożone są do pudełka, które wędruje z ręki do ręki na tle muzyki. 
Gdy muzyka przestaje grać, to osoba która trzyma pudełko wyciąga jedno z pytań 
i odpowiada na nie. -  patrz załącznik nr 2.

  C/ „Sekrety rodzinne” - quiz
W zabawie bierze udział troje dzieci ze swoimi mamami. Dzieci wychodzą za drzwi. 
Mamy odpowiadają na pytania. Następnie wchodzą dzieci i udzielają odpowiedzi na te 
same pytania. – patrz załącznik nr 3 . 

    D/ „Koło fortuny”
Mamy odgadują hasło zaszyfrowane na tablicy.

A - 4 Ą - 1 D -3 E - 4 I - 4 J - 1 
K - 1 L - 1 Ł - 1 M - 4 N - 1 Ń - 1 
O  -  2  S  -  5  Ś  -  1  W -  2  Y  -  3  Z  –  5

Hasło: Dzisiaj mamy dzień wesoły, nasze mamy są dziś w szkole.

   E/ Dokończ przysłowie
Zadaniem wybranych mam jest dokończenie przysłowia.
• Kto pod kim dołki kopie, /ten sam w nie wpada/.
• Nosił wilk razy kilka, /ponieśli i wilka/.
• Póty dzban wodę nosi, /póki się ucho nie urwie/.
• Kto rano wstaje, /temu Pan Bóg daje /.
• Gdzie dwóch się bije, /tam trzeci korzysta/.
• Kwiecień - plecień, bo przeplata, /trochę zimy, trochę lata/.
• Jaka praca, /taka płaca/.
• Kiedy w kwietniu słonko grzeje, /to rolnik nie zubożeje/.
• Jaki Nowy Rok, /taki cały rok/.

F/ „Prace ręczne”
Mamy otrzymują koła i mają wyciąć z nich spiralę. Która mama wytnie najdłuższą, ta 
wygrywa.

G/ Puzzle
Układanie puzzli z pociętej widokówki.

H/ „Czarodziejski worek”
Mama ma odgadnąć, jaka rzecz schowana jest w worku, dotykając ją.

I/ „Pisanie na czas”
W  ciągu  minuty  wybrane  mamy  mają  na  tablicy,  bądź  na  kartkach  wypisać 
jak najwięcej nazw warzyw.
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J/ „Kalambury”
Mamy mają odgadnąć, jakie czynności pokazuje wybrane dziecko.

K/ „Rysowanie z zasłoniętymi oczami”
Osoby biorące udział mają zasłonięte oczy i na tablicy rysują postać swego dziecka.

    9. Wiersz „Na Święto Matki” 

Na Święto Matki – F. Kobryńczuk

Gdybym mógł Mamo, to bym pamiętał,
żeby Ci przynieść w dniu Twego Święta
kawałek łąki pachnącej majem,
z piosenką skowronka i z krzykiem czajek.
Tęczę wiosenną po pierwszej burzy,
kukułkę, która pomyślność wróży.
Wiatru żywiczne szmery lesiste,
i lustro wody - drżące i czyste.

    10. Wiersz „Piosenka dla Mamy” 

Piosenka dla Mamy – B. Gordon

1. Gdybym sto piosenek znał, 2. Gdybym tysiąc kwiatów miał,
   przyjaciołom bym je dał -     wszystkie bym je ludziom dał - 
   żeby byli uśmiechnięci                 bo gdy kwitnie cała ziemia,
   w dni powszechne i przy święcie.      nikną troski i zmartwienia.

3. Ale serce jedno mam.
    Komuż serce moje dam ?
    Dam je Tobie, Mamo miła,
    bo w nim miłość, radość, siła.

   11. Wiersz „Piosenka dla Mamy” 

Piosenka dla mamy – Helena Bechler 

Mamo kochana, dla Ciebie dzisiaj
piosenkę śpiewam.      

  Będzie w piosence kwitnąca wiśnia,
obłok i drzewa.      

Rozkwitła łąka i blask słoneczny,
i proste słowa:

  „Za to, że jesteś, chcę Ci serdecznie
dziś podziękować.       

Za to, że o mnie myślisz mateńko,
w codziennym trudzie.

I swoim życiem uczysz tak pięknie,
jak kochać ludzi.

Za to, że kiedy w szkole, czy w domu,
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            coś złego zrobię,
to mogę szczerze, tak jak nikomu - 

     zwierzyć się Tobie”.
Lecz nie wypowiem tego, co czuje,

w żadnej piosence.
Więc Ci po prostu tylko na szyję

      zarzucę ręce.

    12. Piosenka „W zieleni łąka majowa”

W zieleni łąka majowa
1.W zieleni łąka majowa, 
   gdzieś w trawie świerszczyk się schował
   nastroił skrzypki maleńkie, 
   śpiewa zielone piosenki.
Ref. Dla mamy piosenki ,dla mamy. 4x

2. W kolorach łąka majowa,
    już od stokrotek różowa,
    a od bławatków niebieska,
    wszystkie kwiaty zakwitły.
Ref. Dla mamy zakwitły, dla mamy.

   13. Wiersz „Dla Mamy” 

Dla mamy – Mika Czelar 
Ze wszystkich kwiatów świata

chciałbym zerwać ... słońce
i dać je potem Tobie,

złociste i gorące.
Słoneczko jest daleko,

ale się nie martw, Mamo,
narysowałem drugie ...
Jest prawie takie samo!

Teraz Cię wycałuję, jak mogę najgoręcej,
bo tak Cię kocham bardzo, że już nie można więcej!

   14. Wręczanie laurek i składanie życzeń mamusiom.

Życzenia na laurce: Z okazji Dnia Matki
przyjmij Mamo miła,
od swojej córeczki / od swojego synka,
moc serdecznych życzeń.

Niech Ci zawsze słońce świeci,
radość niosą Twoje dzieci,
zdrowie ciągle dopisuje
i humoru nie brakuje.
Kochanej Mamusi - ..................................
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    15. Taniec „Samba” / dzieci tańczą razem z mamami /.

    16. Poczęstunek ( za wcześniej zebrane pieniążki zakupiono ciasto, kawę, herbatę, 
owoce; dzieci obsługują mamy ).

Część końcowa:
1. Podanie różnych ogłoszeń.
2. Pytania do nauczyciela – wychowawcy.
3. Podziękowanie za przyjęcie i udział w uroczystości.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 - Konkurs „Marzenia mojej mamy”

1. Gdyby Pani miała pojechać na bezludną wyspę, to co by Pani zabrała?

2. Gdyby Pani była małą dziewczynką, to jaki zawód by Pani wybrała i dlaczego?

3.Gdyby Pani mogła wybierać, to jaką porą roku chciałaby być i dlaczego?

4.Czym wolałaby Pani być: deszczem, czy śniegiem? Dlaczego?

5.W Starożytności na górze Olimp żyli Bogowie:
Zeus - król piorunów,
Hera - opiekunka małżeństwa,
Atena - bogini mądrości,
Afrodyta - bogini miłości,
Hades - bóg świata podziemnego.

W którą postać wcieliłaby się Pani i dlaczego?

6.Dostaje Pani zaproszenie na bal, który odbędzie się dziś wieczorem. W co się Pani 
ubierze w piękną, balową suknię, czy w zwykłą sukienkę i dlaczego?

 7.Okazuje się, że dostała Pani spadek po ciotce, której praktycznie nie zna. Spadek 
jest dość wysoki. Co zrobi Pani z pieniędzmi?

8.Jak  Pani  myśli,  gdyby  Pani  miała  o  20  lat  mniej,  czy  zmieniłaby  swoje 
dotychczasowe życie? Dlaczego?

9.Mąż kupuje Pani bilet do ciepłych krajów, ale to od Pani zależy, do jakiego kraju 
pojedzie. Jaki kraj wybrałaby Pani i dlaczego?

10.Wchodzi Pani do sklepu z odzieżą. Przeglądając ubrania, zauważa Pani sukienkę 
idealną dla siebie, ale w pewnym momencie nachodzą Panią wątpliwości. Co robi Pani 
w takim przypadku?

11.Pani  córka  kończy  gimnazjum  i  zastanawia  się  nad  wyborem  szkoły  średniej. 
Jaką szkołę podsunęłaby jej Pani i dlaczego?

12.O jakim prezencie Pani marzy i dlaczego?
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Załącznik nr 2 - Konkurs „Milionerzy”

1.Telegram to:
a. gram cukierków
b. długa rozmowa przez telefon
c. pilna wiadomość
d. uroczyste zaproszenie.

2. Rośliną trującą jest:
a. cis 
b. świerk 
c. sosna
d. truskawka.

3. Luty ma:
a. 30 dni
b. zawsze 28 dni 
c. 28 dni, a co cztery lata 29
d. 31 dni.

4. Najstarszym zegarem jest:
a. zegar z kukułką
b. zegar słoneczny
c. zegar elektroniczny
d. zegarek na rękę.

5. Pastorałka to:
a. inaczej pasterka
b. ludowa pieśń o Bożym Narodzeniu
c. rodzaj nakrycia głowy
d. kolędowanie.

6. Codziennie powinno się:
a. jeść słodycze
b. gimnastykować się
c. grać na komputerze
d. odkurzać.

7. Węgiel to:
a. skamieniałe drewno
b. zlepiony piasek
c. rodzaj plastiku
d. marmur.

8. Wyraz prezenty to rzeczownik:
a. w liczbie pojedynczej
b. w liczbie mnogiej
c. w niezwykłej liczbie 

2 5



d. w liczbie złożonej.

9. Nadawca:
a. to listonosz 
b. odbiera listy
c. wysyła listy
d. urzędniczka.

10. Należy się ubierać:
a. stosownie do pogody
b. zawsze ciepło
c. zawsze lekko
d. zawsze elegancko.

11. Święty Mikołaj:
a. mieszka w Finlandii
b. to zmyślona postać
c. to postać historyczna
d. pan z długą brodą.

12. Adresat:
a. stempluje znaczki
b. otrzymuje listy
c. adresuje listy
d. roznosi listy.

13. Nutę „re” zapisujemy:
a. na czwartej linii
b. pod pierwszą linią
c. w dowolnym miejscu 
d. na dodanej linii.

14. Drzewem iglastym, które zrzuca igły na zimę jest:
a. sosna
b. kosodrzewina
c. modrzew
d. świerk.

15. Wigilia Bożego Narodzenia jest obchodzona:
a. 6 grudnia
b. 24 grudnia
c. 31 grudnia
d. 1 stycznia.

16. Karnawał to :
a. czas spędzany przed telewizorem
b. inaczej wakacje
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c. ferie zimowe. 
d. czas radości i zabawy

17. Jasełka to :
a. msza w kościele
b. jasne włosy
c. kołysanka
d. przedstawienie o narodzeniu Pana Jezusa.

18. Kropka przy półnucie przedłuża ją o :
a. ćwierćnutę.
b. ósemkę
c. półnutę
d. wcale jej nie przedłuża, tylko skraca

19. Fryderyk Chopin urodził się w :
a. Paryżu
b. Żelazowej Woli.
c. Warszawie
d. Londynie

20. 999 to:
a. szczęśliwa liczba
b. numer pogotowia ratunkowego
c. wynik dodawania trzech dziewiątek
d. znak rzymski.

21. Godzina to :
a. 15 minut
b. 30 minut
c. 60 minut
d. kwadrans.

22. Filatelista to:
a. kolekcjoner monet
b. kolekcjoner pocztówek
c. ktoś, kto zbiera muszle
d. kolekcjoner znaczków.

23. Kubuś Puchatek to:
a. niedźwiedź polarny
b. miś koala
c. pluszowa zabawka
d. niedźwiedź grizzly.

24. 21 stycznia obchodzimy:
a. Dzień Babci
b. Dzień Dziecka
c. Dzień Matki
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d. Dzień Rodziny.

25. Nazwy ulic piszemy:
a. w różny sposób, w zależności od tego, czy ulica jest długa, czy krótka
b. małą literą
c. dużymi znakami,
d. wielką literą.

26. W klaserze przechowuje się:
a. kapcie do szkoły
b. znaczki
c. książki
d. długopisy.

27. Drzewo genealogiczne:
a. jest nową odmianą świerku
b. drzewem, które rośnie tylko w Australii
c. jest umownym przedstawieniem rodziny
d. jest drzewem nieznanego pochodzenia.

28. Na Ziemi jest:
a. tyle kontynentów,  że trudno zliczyć
b. 7 kontynentów
c. jeden wielki superkontynent
d. nie ma wcale kontynentów.

29. Sporty zimowe to:
a. skoki do wody i jeździectwo
b. hokej na trawie i siatkówka
c. rajd i motocross
d. jazda figurowa na lodzie i saneczkarstwo.

30. Podaj brakującą liczbę według ukrytej zasady. Oto liczby: 0   ?   8   12   16.
a. 4
b. 2
c. 6
d. 14

31. Maria Konopnicka to:
a. słynna malarka
b. autorka wierszy dla dzieci
c. kompozytorka i pianistka
d. nowa piosenkarka.

32. Przylaszczka, przebiśnieg i zawilec kwitną:
a. cały rok
b. tylko w szklarniach
c. w marcu
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d. nad jeziorem.

33. Śnieg jest:
a. czerwony
b. biały
c. ciepły
d. gorący.

34. Zdanie składa się z :
a. wyrazów
b. cyfr
c. nut
d. kropek.

35. Największa rzeka w Polsce to:
a. Narew
b. Warta
c. Wisła
d. Odra.

Załącznik nr 3 - Quiz „Sekrety rodzinne”

1. Jaki ma Pani kolor oczu ?
2. Jaką potrawę lubi Pani najbardziej ?
3. W co Pani najchętniej się ubiera ?
4. W jaki sposób Pani najchętniej odpoczywa ?
5. Jaki jest Pani ulubiony kolor ?
6. Jaki zawód wybrałaby Pani dla swojego dziecka ?
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