
SCENARIUSZ UROCZYSTO�CI Z OKAZJI �WI�TA MAMY 
 
Z okazji 26 maja dzieci z klasy trzeciej zaprosiły swoje mamy na wspólne spotkanie przy kawie i 
ciasteczkach. Wszystkie mamy dostały zaproszenia, które wcze�niej wykonały dzieci.  
 
Klasa zamieniła si� w kawiarenk�. Stoliki dzieci przyozdobiły kwiatami. Na stołach poustawiały 
ciasteczka i kaw�. Gdy mamy usiadły, rozpocz�ł si� program artystyczny przygotowany przez 
wszystkie dzieci. 
 
/Na scenie pojawia si� prezenterka telewizyjna, która zapozna mamy z programem telewizyjnym 
na dzie� 26 maja./ 
Dzie� dobry pa�stwu. Dzi� jest 26. maja - �wi�to Mam. Z rado�ci� zapoznam panie  
z programem na dzie� dzisiejszy. Ju� za chwil� rozpocznie si� koncert �ycze�. 
Nast�pnie przeniesiemy si� w �wiat mody. O godzinie 19.30 zapraszam na wiadomo�ci. Pó�niej  
zobacz� pa�stwo sztuk� w teatrze cieni zatytułowan�  
 „Nad strumykiem” według tekstu A. Bahdaja pod tym samym tytułem. 
Na zako�czenie programu zaprosimy na spotkanie z młodymi twórcami i tym zako�czymy nasz 
�wi�teczny program. 
 Za chwil� koncert �ycze�. Zapraszam serdecznie. 
/Prezenterka opuszcza scen�; technik telewizyjny wnosi stół i krzesła; pojawiaj� si� dwie osoby 
prowadz�ce koncert �ycze� / 
Serdecznie witamy. /mówi� razem / 
Chłopiec: Dzi� w naszym �wi�tecznym koncercie �ycze� witamy serdecznie wszystkie mamy. 
Dziewczynka: Pierwsze �yczenia w naszym koncercie nadesłały dziewczynki  
z klasy IIIa �ycz�c swoim kochanym mamusiom rado�ci, u�miechu i sło�ca w ka�dym dniu. 
Chłopiec: Wyst�pi dla pa� Wojciech Młynarski. /Chłopiec �piewa piosenk� pana Młynarskiego 
„Nie ma jak u mamy”/ 
Dziewczynka: Nie zapomnieli o swoich mamach równie� chłopcy z klasy IIIa. 
Przesyłaj� oni �yczenia zdrowia i szcz��cia  wraz z piosenk� Tercetu Egzotycznego. 
/Na scenie dwóch chłopców z gitarami, w kapeluszach, dziewczynka w długiej sukni �piewaj� 
piosenk� Tercetu „Przebacz mi mamo” / 
Na koniec usłyszycie drogie panie piosenk� Majki Je�owskiej, któr� wraz z serdecznymi 
�yczeniami przesyła wam wychowawczyni klasy IIIa. My si� ju� �egnamy �ycz�c wielu miłych 
chwil. 
/dziewczynka �piewa piosenk� pani Je�owskiej „A ja wol� moj� mam�”/ 
/Na scenie pojawia si� ponownie prezenterka/ 
Jest godzina 18.00. Przenie�my si� teraz w �wiat mody. Pragn� poinformowa� drogie panie, �e 
wszystkie prezentowane kreacje mo�na kupi� w toru�skich sklepach. 
/Reklama - na scen� wchodz� dwaj chłopcy reklamuj�cy rewelacyjny proszek do mycia naczy�, 
który rozpuszcza nie tylko tłuszcz, ale równie� naczynia, po chwili zaczyna si� pokaz mody./ 
Stroje prezentuj� dziewczynki przy d�wi�kach muzyki.  
/Kolejna reklama : Chłopcy ta�cz� jezioro łab�dzie, przebrani za łab�dzie, kolega komentuje „ten 
magiczny sok nie tylko doda ci skrzydeł, ale zrobi z ciebie łab�dzia.” 
/ Po reklamie  ponownie pojawia si� prezenterka / 
Zapraszam panie na wieczorne wydanie wiadomo�ci.  
/Na scen� wchodz� dzieci przedstawiaj�ce wiadomo�ci z kraju, zagranicy oraz serwis sportowy i 
pogod�./ 
Dziewczynka /ubrana w sukienk�/: Dobry wieczór, przedstawi� wiadomo�ci z kraju. 
Z okazji 26 maja odbyły si� liczne spotkania z mamami. Wszystkie dzieci dzi�kowały swoim 
mamom za ciepło, miło�� i codzienny u�miech. Potem obdarowywały swoje mamy kwiatami i 
upominkami. 
Chłopiec /ubrany w garnitur/ : Dobry wieczór, wiadomo�ci z zagranicy. 
Tokio. Rewelacja! Japo�scy uczeni wła�nie wymy�lili doskonałego robota, który sam sprz�ta, 
gotuje i pierze. Od jutra b�dzie w sprzeda�y na całym �wiecie. Dzi�ki jego pomocy wszystkie 
mamy b�d� bardziej wypocz�te i b�d� miały wi�cej czasu dla swoich dzieci. 



Nowy Jork. Sensacja! Ameryka�scy specjali�ci z kosmetologii wynale�li doskonały krem 
utrzymuj�cy wieczn� młodo�� i pi�kno. Od dzi� nasze mamy b�d� jeszcze pi�kniejsze, a dla nas 
pozostan� zawsze młode. 
/wbiega zdyszany prezenter wiadomo�ci sportowych, ubrany w dres i czapeczk� sportow�/ 
Dobry wieczór, wiadomo�ci sportowe. 
Dzi� odbyły si� �wi�teczne zawody mam w pieczeniu nale�ników. Niestety nie udało wyłoni� si� 
zwyci��cznyni, bo nale�niki szybko zostały zjedzone przez kibicuj�cych, ale bardzo zgłodniałych 
tatusiów. 
/ Przy mapie Polski z du�ym sło�cem pojawia si� chłopiec, ubrany w garnitur i słomkowy 
kapelusz, prezentuj�cy prognoz� pogody./ 
Witam panie serdecznie. 
Od dzi� zapowiadamy zmian� pogody. Obiecujemy, �e na waszych twarzach kochane mamy 
nigdy ju� nie pojawi� si� chmury zwiastuj�ce zmartwienia i błyskawice niepokoju. Pragniemy, by 
od dzi� wasze oblicza promieniowały nieustannym ciepłem. Chcemy, by na waszych twarzach 
zawsze go�cił słoneczny u�miech. Od dzi� zapowiadamy rado��, sło�ce, lato i pi�kn� pogod�. 
/Wszyscy przedstawiaj�cy wiadomo�ci opuszczaj� scen�, pojawia si� ponownie prezenterka / 
Mam nadziej�, �e z przyjemno�ci� obejrz� panie sztuk� pt. „ Nad strumykiem”. 
	ycz� miłych wra�e�. 
/ Rozpoczyna si� teatrzyk cieni, pojawiaj� si� dzieci wcielaj�ce si� w role zwierz�tek, a tak�e 
narrator./ 
Narrator: Mał� mrówk�, id�c� brzegiem potoku, porwała nagle wezbrana fala. Zanim si� 
biedaczka spostrzegła znalazła si� na samym �rodku szumi�cej wody. 
Mrówka: Jestem zgubiona, ju� nigdy chyba st�d si� nie wydostan�. Jaka szkoda. Dzie� taki 
pi�kny. 
Narrator: Mrówka chciałaby jeszcze raz popatrze� na sło�ce. Pragn�ła przynie�� do mrowiska 
chocia�by jedno �d�bło suchej trawy, �eby ich wspólny dom wygl�dał pi�kniej i okazalej. Nagle 
zobaczyła rybk�.  
Mrówka: Rybko, b�d� tak dobra, we� mnie na swój grzbiet i popły� ze mn� do brzegu. 
Rybka: Ch�tnie bym to uczyniła, ale słyszałam, �e w pobli�u czatuje szczupak, wi�c uciekam. 
Bardzo ci� przepraszam, popro� kogo� innego. 
Narrator: I rybka umkn�ła mi�dzy kamenie. Mrówka posmutniała. Naraz tu� nad sob� ujrzała 
co� wielkiego, trzepocz�cego pi�knymi skrzydłami. Poznała motyla.  
Mrówka: Mój drogi, lecisz zapewne na drugi brzeg na wrzosowisko. Czy nie byłby� tak dobry i 
zabrał mnie ze sob�? 
Motyl: Nie mog�. Boje si� o swoje skrzydła. Co b�dzie, gdy je zamocz�? Bardzo ci� 
przepraszam, ale nie mog�. Popro� kogo� innego. 
Narrator: Mrówka ponownie została sama. Coraz słabiej przebierała nó�kami, coraz cz��ciej 
zachłystywała si� wod�. Wtem tu� obok siebie zobaczyła �uka pływaka. 
Mrówka: Mój złoty! Widz�, �e płyniesz ku wrzosowemu brzegowi... Zanie� mnie tam, przecie� 
nie sprawi ci to trudu. 
�uk: Dobrze, ale co mi za to dasz? 
Mrówka: Widzisz przecie�, �e nie mam nic przy sobie. Lecz gdy dopłyniemy do brzegu, 
przynios� ci dwa �d�bła trawy, tak wielkie, jakie tylko zdołam unie��. 
�uk: Dwa �d�bła trawy? Chyba �artujesz. Przepraszam ci� bardzo, ale popro� kogo� innego. 
Narrator: Mrówka została sama. Była ju� bardzo zm�czona. Zacz�ła ton��. Naraz uderzyła 
mocno o co� twardego. Otworzyła oczy i zobaczyła, �e stoi na wielkim kamieniu. 
Mrówka: Och jestem uratowana! 
Chłopiec: Popatrz jaka przestraszona mrówka stoi na kamieniu. Przecie� ona sama nie 
wydostanie si� z tej wyspy. 
Dziewczynka: Musimy jej pomóc, podajmy jej gał�zk� łoziny. 
Chłopiec: Tak masz racj�, po niej przejdzie jak po mo�cie. 
Narrator: Dzieci opu�ciły gał�zk�. 
Mrówka: Och jestem uratowana. Wystarczy przej�� po mo�cie. Chyba te wielkoludy nie zrobi� 
mi nic złego. 



Narrator: Mrówka szybko przebiegła most. Złapała �d�bło trawy i szcz��liwa pomaszerowała do 
mrowiska. A dzieci z pi�knymi kwiatami wróciły do domu do swojej kochanej mamusi. 
/Wszyscy aktorzy wychodz� i kłaniaj� si�, pojawia si� prezenterka./ 
Na zako�czenie naszego �wi�tecznego programu zapraszam na spotkanie z młodymi twórcami. 
Na scenie pojawia si� 7 uczniów. 4 recytuje wcze�niej przygotowane wiersze o mamach, a 
pozostała trójka czyta własne teksty napisane dla swoich mam. 
Wchodz� pozostałe dzieci i na zako�czenie wszyscy �piewaj� piosenk� „Najdro�sza na �wiecie 
jest mi mama” potem kłaniaj� si� i podbiegaj� do mam, by wr�czy� im wcze�niej przygotowane 
prezenciki / broszki z modeliny/ 
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