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Hasło uroczystości: Bajka z życzeniami
Data: 26.05.2008
Cele ogólne: 

• Zaprezentowanie rodzicom indywidualnych predyspozycji dzieci
• Wzmacnianie więzi rodzinnych
• Rozbudzanie aktywności dzieci
• Rozwijanie ekspresji słownej, ruchowej poprzez łączenie śpiewu z elementami ruchu.

Cele szczegółowe:
• Dziecko potrafi zaprezentować swoim bliskim własne umiejętności recytatorskie i 

wokalne, umie wyrazić gestem, mimiką, ruchem wypowiadane kwestie.
• Dziecko sprawi radość bliskim poprzez obdarowywanie ich samodzielnie wykonanymi 

upominkami.
• Dziecko  potrafi  zachować  się  podczas  uroczystości  zgodnie  z  ogólnymi  normami 

społecznymi i regułami przyjętymi wcześniej przez grupę.
Metody: słowna, czynna
Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa
Środki dydaktyczne: magnetofon, kaseta z nagraniem piosenek, dekoracja, rekwizyty, stroje
Przebieg:
Przywitanie gości przez nauczycielkę.

26 maja to najpiękniejszy dzień w roku - Dzień Matki. Zaczęło się go obchodzić w 
Stanach Zjednoczonych w 1910 roku. W Polsce po raz pierwszy obchodzono Dzień Matki w 
1923 roku w Krakowie. Dlaczego właśnie w tym dniu? Może dlatego, żeby wszystkie 
najpiękniejsze kwiaty wiosny mogły być jej ofiarowane.
Dnia 23 czerwca obchodzony jest również piękny dzień - Dzień Ojca.
Już dziś chcieliśmy złożyć wszystkim mamusiom i tatusiom najserdeczniejsze życzenia. 
Narrator
Jedzie pociąg dziecięcy, pociąg kolorowy.
Jeszcze chwila, zaraz wjedzie na peron bajkowy.
Zapraszamy wszystkich do Krainy Baśni,
gdzie słoneczko świeci, gdzie gwiazda nie gaśnie.
Piękne bajki, nie czekajcie,
tylko do nas przybywajcie !!!
Małgosia 
My mieszkamy w chatce drwala
Naszą chatkę las okala
Nazywamy się Jaś i Małgosia. 
Jaś 
Dziś jest święto mamy i taty,
każde dziecko o tym wie.
Niespodziankę zrobimy,
i jagód nazbieramy.
Małgosia
Jasiu, patrz! Czy widzisz?
Tam idzie straszna czarownica.



Piosenka: „Na miotłach”
Baba Jaga 
Nie bójcie się moje dzieci!
Ja już nie straszę od stuleci.
Mam dla was kosz pierników,
galaretek, batoników.
Są rodzynki i migdały,
czekoladek worek cały.
Jaś i Małgosia
Dziękujemy. My obiecujemy,
my tego nie zjemy! Wszystkie słodycze
zaniesiemy mamie i tacie. 
Baba Jaga 
Niech waszym rodzicom idzie na zdrowie!
Rybak 
Idę sobie polną drogą,
by w to święto pobyć z wami.
Jak uważnie popatrzycie
i uważnie posłuchacie,
to z pewnością mnie poznacie. 
Kochany tato, mnie chodzi o to,
byś złapał rybkę małą lecz złotą.
Ta złota rybka już się postara,
aby życzenia twe spełnić zaraz.
Piosenka: „Tata jest potrzebny”
Złota rybka
Ja złota rybka, co pluszcze w falach,
życzenia mamy spełnię od zaraz.
Samo niech się pierze, zmywa,
niech się sam odkurza dywan.
A w prezencie stoliczek mam,
Który się zawsze nakrywa sam!
Na tym stoliku na zawołanie 
zjawi się obiad albo śniadanie. 
Piosenka: „Całusy dla mamy”
Narrator
Cóż to idzie za dziewczynka?
Czerwona czapeczka, czerwona spódniczka …
Wilk
Hej! Dziewczynko!
Tak sama wędrujesz po lesie? Nie nudno ci czasem?
Ja ci chętnie potowarzyszę w drodze.
Powiedz, proszę, gdzie niesiesz ten pusty koszyczek? 
Czerwony Kapturek 
Witam, witam panie wilku. Idę na leśną polanę.
Zanim mama i tata wstaną, nazrywam stokrotek.
Wilk
Stokrotek? Nie idziesz do babci Czerwony Kapturku?
Czerwony Kapturek
Panie wilku, dziś dzień uroczysty!
Nazrywam stokrotek, zrobię bukiecik
I do mamy, taty pobiegnę z powrotem.
Wilk
Nazrywaj Kapturku dla mamy i taty stokrotek,
Ja za to koszyczek poniosę ci trochę.



Narrator
Jeszcze do nas idzie Calineczka.
Calineczka
Jestem Calineczka, jak okruszek mała.
Choć z daleka przyszłam, wcale się nie bałam.
Piosenka: „Ważna rzecz”
Wróżka I
My jesteśmy kwiatowe wróżki,
wkładamy zaklęte życzenia do poduszki.
Przybywamy do wszystkich gości,
z serdecznymi życzeniami,
pełnymi miłości.
Wróżka II
By życzenia się spełniły rozsypiemy kwiatowy pył.
On wam przyniesie zdrowie i doda dużo sił.
Wróżka III
A ja dam kwiatów bukiet wielki,
potem uśmiech i cukierki.
Elf
Idziemy z kraju elfów,
gdzie jest wieczne lato, 
niesiemy w prezencie
śliczny bukiet kwiatów.
Piosenka: „Kocham cię’
Krasnal
My jesteśmy krasnoludki
i do szczęścia dorzucamy
woreczki z życzeniami;
Krasnal
Radość i uśmiech, miłość i zdrowie,
szczęście i sukces na waszej drodze 
niech towarzyszą wam nieustannie,
a wszystkie smutki niech zginą marnie.
Krasnal
Hej! Krasnale!
Zaśpiewajmy teraz wesoło,
Wszystkim tutaj dookoła. 
Piosenka
Król
Jest taki jeden, jedyny dzień w roku.
To święto Mamy i Taty.
Królowa
O tym ważnym święcie
dobrze pamiętamy
i kochanym rodzicom 
pięknie zatańczymy.
Taniec: „Szot”
Razem
Drogich prezentów dla Was dziś nie mamy,
szczere nasze serca więc wam teraz damy.
Kochani rodzice, przyjmijcie życzenia:
sto lat w dobrym zdrowiu i marzeń spełnienia!
Wręczenie upominków, składanie rodzicom życzeń przez ich własne dzieci. Po zakończeniu części 
artystycznej - słodki poczęstunek dla wszystkich
Pożegnanie gości.


