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UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA W GRUPIE 4 – 5 LATKÓW

Kochani Rodzice, drodzy nasi mili,
bardzo się cieszymy, żeście tu przybyli.
Dziś dzień tak radosny, chcielibyśmy, byście się śmieli,
o troskach, kłopotach trochę zapomnieli.

I. Piosenka „My rodzinę dobrą mamy”

1. Wszystkie dzieci się zebrały, Święto Mamy uczcić chciały.
    Zamieniły się rolami, dzisiaj stały się kwiatami.
    wszystkie mamy mile przyjmują i serdecznie im dziękują.

Trawa
Jestem trawka, rosnę pierwsza, z wszystkich kwiatów najważniejsza.
Ach, jak miło i przyjemnie, że są mili goście.
Ja mamusię ucałuję, tak będzie najprościej.

Przebiśnieg
Przebiśnieg jestem, wiosnę witam, choć śnieg jeszcze już zakwitam, 
Dziękuję mamusiu, przyjmij moje słowa, 
dla mnie szczęście to największe, gdy jesteś wesoła.

Stokrotka
Ja stokrotka, choć malutka, ale śliczna, różowiutka.
Ja mamusiu ci dziękuję za twe piękne oczy,
które na mnie spoglądają, zawsze w dzień w nocy.

Mlecz
Mlecz żółty - przy drodze siadam, koronę na głowę wkładam,
za twe ręce, ukochane, zawsze miłe, czule dzisiaj ci dziękuję. 

Żonkil
Żonkil jestem, mam koronkę, płatki pozwijane w trąbkę.
Dziękuję ci mamusiu, że mnie bierzesz zawsze z sobą,
Pokazujesz kwiaty, chmury, trawy, mrówki i przeróżne kwiaty.

Kaczeniec
Pierwsze kaczeńce rosną na łące, przyszły do ciebie, weź je w swe ręce.
Ja ci dziękuje za piosenki, kiedy śpiewasz, 
zawsze poznam go wśród innych, głos kochanej mamy.

Mak
Mak jestem, piękny, czerwony, w zieleń listków ustrojony.
Ja mamusiu ci dziękuję za twe noce przy mym łóżku, kiedy jestem chora,
Ty mnie wyleczysz, nie trzeba doktora.

Konwalia
Jestem konwalia i zapach niosę w swoich dzwoneczkach, powąchaj proszę.
Dziękuję ci mamusiu, że mi łzy wycierasz, 
bez powodu nieraz płaczę a ty się nie gniewasz.

Rumianek
Ja rumianek biały, kwiatek z płatków białych, 
małe listki noszę o buziaka proszę.
Szczerze ci dziękuję za cierpliwość gdy mnie uczysz 
Bym dobra była i wszystkich lubiła.



Tulipan
Nazywam się tulipan, choć wcale nie jestem pan,
chcę Ci podziękować za twe ciepłe słowo, po którym się robi ciepło i kolorowo.
Wszystkie kwiaty w bukiet składamy, a do środka serce wkładamy.
I na koniec zgodnym chórem wszyscy dziękujemy
 kochane nasze mamy mocno całujemy .

II. Piosenka „Mamo, mamo”

2. Mamo namalowałam ci obrazek zupełnie sama
Na tym obrazku jesteśmy razem ja twoja córka i ty moja mama
A twój syn mój brat podaje ci kwiat
Jesteś pięknie ubrana uśmiechnięta i ładna 
Rysowałam cię już od rana
Tylko tu mi nie wyszło, że ty mamo jesteś bardzo a bardzo kochana

3. Kochany 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  podziękować
    Skromne serduszko ci podarować

4. 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  

5  Po co jest mama? Aby mnie wzięła na kolana
    By pogładziła po głowie podarowała opowieść
    By zawsze przy mnie była, pomagała, pocieszyła
    A ja rosnę przy mamie wczoraj dziś i jutro
    Aby jej nigdy w życiu nie było smutno.

III. Piosenka „Najmilsza mama”

6. W kalendarzu święto matki, z życzeniami śpieszą dziatki,
   Ja ci mamo dziś w podzięce za twe trudy daję serce,
   I przepraszam za me psoty, za wybryki i kłopoty.

7. Mamusiu – nabroiłem. 
    Jak się będziesz gniewać na mnie to ołówki ci połamię
    Kotka ci nie narysuję i pałacu nie zbuduję,
    W kuchni schowam ci zapałki, placka zjem aż 3 kawałki,                
    Będę płakał coraz gorzej, aż napłaczę całe morze
    Aż ci wszystkie książki zmokną i wyrzucę je przez okno
   Albo zaraz mnie pożałuj albo zaraz mnie pocałuj



8. Kto  się o nas tak troszczy, najczulej  patrzy  na  nas ?
Kto od złych przygód strzeże ? Nasza kochana Mama !
Uczyła pierwszych kroków, pierwszych słów  nas  uczyła, 
każdą łzę nam otarła, mamusia nasza miła !
Ona  pierwsza  pokazała,  co  jest  dobre, a  co  złe.
Ona  pierwsza  nauczyła,  jak  ubierać  trzeba  się.
Ona  zawsze  mi  wierzyła, nawet  kiedy  było  źle.
Ona jedna  zawsze  będzie, mimo  wszystko  kochać  mnie.
Jak  Ci  się  odwdzięczymy  za  wszystko  droga  Mamo ?
Będziemy się starali kochać Ciebie  tak  samo!

IV. Piosenka „Mam to skarb największy na świecie”

9. Siedziałem w ogródku, na białej ławeczce,
Przyleciał gołąbek i dał mi karteczkę
A na tej karteczce pisało tak: niechaj mama z tatą żyją nam 100 lat!

10. Moja  kochana  mamusiu!  To  dla  Ciebie ten wierszyk!
Dla  Ciebie  słońce  i  chmury, dla  Ciebie tęcza i wietrzyk.
Wiosną  i  latem- kwiaty,  jesienią - liście  jesienne...
Bądź  szczęśliwa, mamusiu, dziś, jutro  i codziennie

11. Dziś  dla  Ciebie  Mamo  świeci  słonko  złote.
Dla  Ciebie  na  oknie  usiadł  barwny  motyl.
Dziś  dla  Ciebie  Mamo śpiewa  ptak  na  klonie
i  dla  Ciebie  kwiaty  pachną  w  wazonie.

Dziś  dla  Ciebie, Mamo, płyną  białe  chmurki,
a  wiatr  je  układa w  świąteczne  laurki.
Dzisiaj Mamo, Tato macie  twarz  uśmiechniętą -
niechaj  przez  cały  rok trwa  to Wasze  święto!

V. Piosenka „Moja mama fajna jest”

12.Dzisiaj także święto taty
I wszystkich ojców na świecie.
Niosę dla taty z ogródka kwiaty.
Co swoim tatom niesiecie?
Kwiatka nie macie?
Zarzućcie tacie na szyję ciepłe ręce
Mówcie do ucha „Tatku posłuchaj,
Chcę Cię uściskać, nic więcej”.

13. Drogi tatusiu najlepszy w świecie 
Za twoją dobroć dzisiaj  dziękuję
Życzę ci zdrowia, szczęścia winszuję,
Bezpiecznej szosy, spełnienia marzeń
Pięknych urlopów i zawsze razem.



14. Mój tatuś jak każdy tatuś wszystko zrobić potrafi
Umie zegar naprawić i ucho przyszyć żyrafie
Umie baśń opowiedzieć i podnieść mnie tak wysoko
Abym świat cały zobaczył a co najmniej swój pokój
Ale najbardziej lubię kiedy w piłkę gramy
I gdy w kiosku na rogu kupuje kwiaty dla mamy

Drodzy tatusiowie zróbcie ważne miny, o to piękna rola być głową rodziny.

Piosenka „Tato, pomóż”

Życzenia :
      Wiele pięknych kwiatów znamy
      Tulipanów, róż, i bzów.
      Dla was wszystkich dzisiaj mamy
      Najpiękniejsze kwiaty słów.

      Słowo – uśmiech za wasz znój,
      Słowo – wdzięczność za wasz trud.
      Dar to skromny,
      Lecz płynący z naszych serc.

      Kochani Rodzice z całego serca życzymy Wam
      By każdy dzień Wasz słonko naznaczało
      Blaskiem radości w domu i w pracy.

Dziś składamy Naszym Kochanym Rodzicom gorące życzenia
zdrowia, szczęścia, pomyślności i marzeń spełnienia.
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Witamy pięknie przybyłych gości 
Na bardzo ważnej uroczystości.
Co to za święto wnet się dowiecie
Bo najważniejsze jest na świecie.

Wszystko co dzisiaj zobaczycie 
Przygotowane było skrycie.
By się właściwie zaprezentować
I dobrać najwłaściwsze słowa.
Dla mamy i taty cały ten program przebogaty.

INSCENIZACJA

Już idzie:
    Krok ten dobrze znamy
    Powracającej z pracy mamy.
    Jeszcze na schodach z dala od progu
    Poznamy mamę po tym kroku.

Wchodzi:
    Spóźniony obiad zjada sama
    To właśnie cała nasz mama.
    I tak nam dobrze blisko mamy
    Wszystko jej potem opowiadamy.
    Co się trafiło dzisiaj komu.
    Tak dobrze z mamą  w kochanym domu.

Już dzwoni:
    Wiem co ten dzwonek znaczy.
    To tata wraca po całym dniu z pracy.
    Zmęczony, powoli kroczy, nawet zmęczone są jego oczy.
    Lecz my tatę tak bardzo kochamy
    Bo wiemy ile mu zawdzięczamy.

PIOSENKA „WALCZYK DLA MAMY”

WIERSZ
W zielonych oczach mamy
Świeci wiosenna łąka
Słońce na drzewach śpiewa
I budzi kwiaty w pąkach.

W niebieskich oczach mamy
Szepce kwitnący strumień
Tak opowiadać bajkę
To tylko mama umie.



W błękitnych oczach mamy
Pogodne niebo fruwa
Kiedy zasypia mama
Jak gwiazda nad snem czuwa.

A w czarnych oczach mamy
Noc od samego świtu 
Okrywa cię skrzydłami
Ze srebra i błękitu.

PIOSENKA „KOCHANA MAMO”

WIERSZ
Rzadko bawi się z nami
Wiem od mamy, pracuje.
Niby wszystko jest dobrze
Jednak taty brakuje.

Za to gdy wieczór zapada
I wszędzie robi się ciemno.
Czuję, że mnie całuje
I jest jak księżyc nade mną.

PIOSENKA „NAJLEPIEJ JEST U TATY”

INSCENIZACJA

A teraz posłuchajcie, co się zdarzyło w pewnej bajce.

Chór: Wszystko dziś dla mamy.
          Wszystko dziś dla mamy.
           My o naszej mamie dobrze pamiętamy.
           Ty dla nas mamusiu jak słonko na niebie.
           Myślimy od rana jak ucieszyć Ciebie.

Małgosia: (wchodzi z koszykiem nowalijek, stawia koszyk)
           Powiem wam w sekrecie, powiem po cichutku.
           Wyrosły mi nowalijki dla mamy w ogródku.
           Dużo się napracowałam, jakem Małgorzatka.
           Ale jest dla mamusi rzodkiewka, sałatka.
           A tutaj marchewka młoda.
           Niech mamusi zdrowia doda.
           Wszystko to od Małgorzatki .
           Dla mamusi na Dzień Matki.

Głos:  Małgosiu! Małgorzatko! Chodź, bo Cię woła tata.

Małgosia: Wołają mnie! Muszę lecieć! Kosza mi przypilnujecie?
                 Bo tu może przyjść koza co się zerwie z powroza.
                 Albo gąska siodłata, dla niej przysmak sałata.



                 Albo zając burasek – na sałatę tez łasy.
                 Więc pilnujcie mi kosza.

Głos: Małgosiu, Małgorzatko!

Małgosia: Już …Już biegnę tato! (wybiega)

Kózka: Bee, czy znacie moją mamę kozę? Stoi u kołka uwiązana powrozem…
            Moja mama, pewno wiecie, najlepsza jest na świecie. Bee, bee.
            Tutaj koszyk sałatki dam mamusi na Dzień Matki.

Małgosia: Jeśli dla mamy – to ci listek damy.
                 Muszę wracać do taty – pilnujcie mi sałaty.

Gąska: Jestem sobie gąska siodłata, coś tu pachnie sałata. Gę, gę, gę.
            Mojej mamie na Dzień Matki, dam listek sałatki.
            Bo gęś – moja mama – pewno wiecie, najmądrzejsza jest na świecie.

Małgosia: Jeśli dla mamy – to ci listek damy.
                 Muszę wracać do taty - pilnujcie mi sałaty.

Zając: Jestem sobie zajączek, hycam sobie po łące.
           Na łące dobra zabawa, ale do jedzenia trawa.
           A jutro dzień wszystkich mam. Co ja swojej mamie dam?
           Takiej dobrej mamy na świecie szukajcie, a nie znajdziecie.
           Oj, coś tu zalatuje marchewką, sałatą.
           Sałata – jaka pachnąca, będzie dla mamy zająca.
 
Małgosia: Ty zającu łakomczuchu!
                 Już oberwiesz ty po uchu.
                 Co? Zachciało się sałatki?

Zając: Nie dla siebie.

Małgosia: A dla kogo?

Zając: Dla mej matki.

Małgosia: Jeśli dla mamy – to ci listek damy.

Chór: Kózka beczy, gąska syczy, każdy mamie szczęścia życzy.
          Życzy zając, Małgorzatka, dla wszystkich najlepsza matka.

PIOSENKA:

Na górze, góreczce siedział zając
Dla mamy poleczkę przebierając.
I ja bym tak przebierała
Gdybym takie nóżki miała
Jak zając, jak zając.



Na zielonej łące kózka skacze
Niech się mama śmieje 
Niech nie płacze.
I ja bym też tak skakała
Gdybym takie nóżki miała
Jak kózka, jak kózka.

Po szerokim stawie pływa gąska
Za swoją mamusią dziobem kąska
I ja bym też tak gęgała
Gdybym taki dziobek miała
Jak gąska, jak gąska.

Na górze, góreczce Małgorzatka
Wypatruje wkoło gdzie jej matka.
A jak mamę zobaczyła
Tak bardzo się ucieszyła
Małgosia, Małgosia 
Cały koszyk jej wręczyła
To dla Ciebie mamo miła
Dla Ciebie, dla Ciebie.

WIERSZ

Małym serduszkiem życzę Ci mamo i tato
Uśmiechów, szczęścia najwięcej.
Za Waszą miłość i dobroć samą
Te kwiaty przyjmijcie w podzięce.
Przyjmijcie kwiaty jako zadatek mojej miłości do Was.
A mam nadzieję, że gdy dorosnę 
Lepszy dam dowód wdzięczności.


