
SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI  
Z OKAZJI DNIA MAMY I TATY 

 
 
Cele :  
 
 
− wdrażanie do pielęgnowania relacji z najbliższymi członkami rodziny 
− kształtowanie postawy uroczystych obchodów różnego rodzaju świąt 
− uwrażliwianie na okazywanie szacunku osobom starszym 
− wdrażanie do obdarowywania solenizantów życzeniami, własnoręcznie wykonanymi 

prezentami 
− zacieśnianie relacji dziecko – rodzice, poprzez uczestnictwo we wspólnej zabawie  
− wskazywanie sposobów spędzania wolnego czasu (gry i zabawy) 
− kształtowanie umiejętności wcielania się w role, kulturalnego uczestnictwa w uroczystości, 

zgodnie z przyjętym programem 
 

  
(Fanfary na wejście) 
 

1. Przywitanie 
 

KACPER 
Witajcie nam goście, witajcie nam mili.  
Bardzo się cieszymy, żeście tu przybyli. 
  
MARYSIA  
Dzisiaj obchodzimy Dzień Mamy i Taty. 
Będą pocałunki, życzenia, wiwaty. 
 
LUIZA 
Chociaż się trochę denerwujemy, 
dać z siebie wszystko – obiecujemy! 
 

2. Piosenka „Rysunek mamy” 
 

ZUZIA  (piosenka) 
Uśmiech, oczy, złote włosy...  (rysuje obrazek mamy na tablicy, zgodnie  treścią piosenki) 
 
Mamę łatwo narysować! 
 
Żeby jej nie było smutno, 
 
muszę mamie kogoś dodać! 
 
WSZYSCY 
Refren: Mama z lodami, 
 
mama z kanapką, 
 
lecz najpiękniejsza 
 



jest mama z tatą! x2 
 
MARTA 
Może dorysować słonia?             (Chodzi i się zastanawia) 
 
Grubą książkę dać pod drzewem? 
 
Albo piłkę lub skakankę? 
 
Trudna sprawa, 
 
sama nie wiem! 
 
WSZYSCY 
Refren: Mama z lodami, 
mama z kanapką, 
lecz najpiękniejsza 
jest mama z tatą x2 
 
 
KAROLINA 
Klipsy, szpilki, bluzka biała             (Dorysowuje do obrazka Zuzi, zgodnie z treścią) 
 
narysuje mamę z marzeń, 
 
żeby mama się nie bała  
 
muszę ją postawić w parze.  
 
AGNIESZKA, POTEM WSZYSCY    (Zawiesza na tablicy rysunek lodów, kanapki ) 
Refren: Mama z lodami, 
mama z kanapką, 
lecz najpiękniejsza 
jest mama z tatą x3  
 
 

3. Wiersz "Nasza mama" 
 
 
KAMIL  
Kto się o nas tak troszczy,    (Odwraca się, jakby pytał dzieci) 
najczulej patrzy na nas?  
Kto od złych przygód strzeże, 
nasza kochana mama! 
 
ANIA  
Uczyła pierwszych kroków, 
pierwszych słów nas uczyła 
Każdą łzę nam otarła,  
Mamusia nasza miła! 
 
MAKS 



 Jak Ci się odwdzięczymy      (wzrusza ramionami) 
Za wszystko droga mamo?  
- Będziemy się starali,  
kochać Ciebie tak samo!        (składa palce jak do przysięgi) 

 
4. Wiersz „Ty ś tatusiu” 

 
CZAREK 
 Tyś Tatusiu ukochany  
strzegł mnie bacznie od kołyski, 
mam w pamięci Twe nauki, 
pocałunki i uściski . 
 

IZA 

Cóż Ci mogę dać Tatusiu , 
za opieki Twojej słońce? 
Tylko wdzięczność niewygasłą, 
tylko serce kochające. 

 

5. Wiersz - "Kiedy mama" 
 
OLIWIER 

 Kiedy mama rano wstaje    
i śniadanie mi podaje, 
na jej twarzy uśmiech gości 
i dzień pełen jest radości.                     (wznosi ręce do góry) 
 

KAMIL  
Gdy do szkoły wychodzimy 
to za sobą głos słyszymy, 
przynieś piątki i bądź grzeczny       (składa ręce, jakby krzyczał z oddali) 
nie przeszkadzaj pani w lekcji. 

 

WIKTORIA  
Gdy ze szkoły już wracamy 
to na stole obiad mamy, 
przyrządzony i gorący               (udaje, że wącha obiad) 
jest wspaniały i pachnący. 
 

ROBERT 
Po obiedzie jest zadane 
dużo wierszy i czytanek,       (pokazuje przesyt, po czubek głowy) 
więc je z mamą odrabiamy, 
bo na kogo liczyć mamy?    (wzrusza ramionami) 
 
OLIMPIA 

Gdy już lekcje odrobimy 
to na spacer wychodzimy, 



na plac zabaw i do parku    (wskazuje rękoma na boki, pokazuje na zegarek) 
zawsze, co dzień jak w zegarku. 
 

KUBA  
Po powrocie ze spaceru 
jest kolacja już gotowa, 
a gdy do snu się kładziemy 
to całusa dostajemy.                   („przesyła” całuski) 

 

6. Wiersz „Gdybyś Ty tatusiu...”  

 

KAROL 

Gdybyś Ty tatusiu    (pokazuje ręką w kierunku widowni) 
nie był dobry taki, 
co by też robiły  
Twe biedne dzieciaki?   (pokazuje na dzieci, odwraca się) 
 

MAKS 

Gdybyś nie miał serca 
tak bardzo czułego,  
płynęłaby łza z oka niejednego.     
 

KRZY Ś 

Gdybyś nie pracował  
tak pilnie dzień cały, 
oj biedę by Twoje dzieci 
nieraz miały. 

 
MARTA  
Jak bardzo nam z Tobą, 
bardzo dobrze tato! 
Ale cóż my w zamian 
damy Tobie za to ? 
 

KACPER 

Czyż jest dar piękniejszy    (pokazuje na serce) 
nad serce dziecięce? 
Więc miłość serc naszych 
dajemy w podzięce. 
 

MARYSIA 

Pamięć w naszym sercu  

na zawsze zachowamy, 
że tak kochanego  
tatusieńka mamy. 



 

7. Piosenka „Moja mama, czy wy wiecie?” 

 
WSZYSCY 
 
Ref. Moja mama, czy wy wiecie, najwspanialsza jest na świecie.  
Najwspanialsze bajki zna, zawsze uśmiech dla mnie ma. 
A gdy smutno mi i źle, wtedy mocno tuli mnie. 
 
LUIZA 
Kto zaradzić umie kiedy czasem stuknę się w kolano?  (dotyka kolana z grymasem bólu) 
Kto pomoże bez gadania, kiedy mleko jest rozlane? 
 
ZUZIA 
Kto nie gniewa się, gdy nieraz ze sprawdzianu złapię dwóję?   (pokazuje 2 palce, niezadowolona) 
A gdy zdenerwuje tatę, kto przed laniem uratuje? 
 
Ref. 
 
AGNIESZKA 
Mama zawsze zna odpowiedź na niejedno me pytanie. 
Tylko ona mnie przekona do owsianki na śniadanie.   (zatyka nos, krzywi się) 
 
OLIWKA 
Nie żałuje dla mnie czasu na plac zabaw, czy na colę 
Mogę zawsze na nią liczyć, na podwórku, w domu, w szkole.  (wylicza na palcach) 
 

Ref. X 2  
 

8. Wiersz „W dniu dzisiejszym...” 

 

            MACIEJ 

W dniu dzisiejszym drogi Tatku, 
odpłyń w dal na marzeń statku. 
Będę spełniać Twe życzenia, 
dzień dzisiejszy wszystko zmienia. 
 

ANIA 

Obchodzimy święto Twoje, 
więc pozostaw trudy, znoje. 
W dniu Twojego święta  
Twoja Córka o Tobie pamięta. 
Oczywiście składam życzenia, 
szczęścia, zdrowia i zadowolenia! 
 

BARTEK 

Tato, Tato ukochany, 
my życzenia Ci składamy. 



Przesyłamy jakby z procy, 
sto całusów z całej mocy! 
Twoje dzieci Cię kochają 
i za bohatera mają!  

 

9. Wiersz „Mamo słów mi dziś brakuje...” 

 

            PATRYK  

Mamo słów mi dziś brakuje,  
Ja z serca Tobie dziękuję  
Za Twą miłość, noce nieprzespane.  
 

OLIWIER 

 Za to, że otworzyłaś mi oczy na nieznane,  
Za uśmiech, co każdy smutek skryje,  
Za serce co dzięki Tobie bije.  
 

OLIMPIA 

 Tyś moim Światłem na życie całe, 
Zawsze wybaczasz błędy duże i małe  
Tyś Nam oddana, dla nas cierpliwa,  
W smutku i radości troskliwa. 

  
KRZY Ś 

 Ty mnie rozumiesz, chociaż słów brakuje  
Za wszystko Mamo Tobie dziękuję  
Tyś jest Aniołem przy moim boku, 
Ty strzeżesz i dotrzymujesz mi kroku. 
 

WIKOTRIA 

 Zawsze byłaś do wyrzeczeń gotowa,  
Ty mnie uczyłaś wszystkiego od nowa.  
Żadne dziś słowa nie oddadzą tego,  
Jakże Ciebie kocham z serca całego. 

 

10. Piosenka dla taty  „Tato napraw mi rowerek...” 

 
ZUZIA  (piosenka) 
Tato napraw mi rowerek, 
Tato chodźmy na spacerek, 
Tato znowu to sie psuje, 
Tato coś tu nie pasuje. 
 
LUIZA  (piosenka) 
Tato  poczytaj bajeczkę, 



Tato popraw poduszeczkę, 
Tato pomóż  mi wbić gwoździe, 
Tato, tato  czy tak można? 
 
WSZYSCY 
Ref. No a tata jest zmęczony, bo pracuje cały dzień, 
Aby zdrowi wszyscy byli co dzień martwić musi się. 
Kiedy przyjdzie już do domu, to odpocząć wtedy chce. 
Oszczędzajmy czasem tatę, bo popsuje nam się też. 
 
MARYSIA (piosenka) 
Dzisiaj ja tacie poczytam, pięknym ukłonem powitam 
Wyprowadzę psa na spacer, niechaj będzie dziś inaczej. 
 
AGNIESZKA  (piosenka) 
Zrobię dla taty laurkę, kupię śmietankową rurkę 
Narwę kwiatuszków na łące, serce, serce dam gorące 
 
Ref. No bo tata jest zmęczony, bo pracuje cały dzień 
Aby zdrowi wszyscy byli co dzień martwić musi się 
Kiedy przyjdzie już do domu to odpocząć wtedy chce 
Oszczędzajmy czasem tatę, bo popsuje nam się też. 

 
11. Wiersz „Mama to cisza...” 

 

             KUBA 

 Mama , to cisza 
dni wyczekiwania. 
To słowo kochane, 
kroki pierwsze, 
noce nieprzespane, 
i ręce najlżejsze. 
 

PATRYK 

To ucho najczulsze 
każdy szmer usłyszy, 
spojrzeniem utuli, 
melodią uciszy. 
Najmilsze uśmiechy, 
tkliwość i cierpliwość, 
to serce- to matka, 
to- miłość.  

 

12. Wiersz „Nasz tato kochany...” 

 

            IZA 

Nasz tato kochany 

z okazji Twojego Święta, 



najlepsze życzenia 
za wczoraj i dziś, 
każdym czułym serca uderzeniem  (lekko uderza w serce) 
i każdym z niego płynącym życzeniem. 

 

MACIEJ 

Zdrowia, sił i codziennej radości-  (pokazuje siłę, napina mięśnie) 

wraz ze słowami największej 
wdzięczności za wszystkie dla 
nas trudy i starania 
składamy dziś podziękowania. 

 

13. Piosenka  „Moja mama”  

 
OLIWIA  
Moja mama jest pilotem, lata wielkim samolotem.  (puszcza samolot z papieru) 
 
ANIA  
Moja mama jest lekarką, w gardła świeci nam latarką.   (świeci latarką) 
 
KAROL  
Moja mama uczy w szkole.   (pokazuje zeszyt) 
 
MARTA  
Moja gra w teatrze role, czasem bywa – daję słowo – damą dworu, lub królową.  (zakłada 
papierową koronę na głowę) 
 
WSZYSCY 
ref. Moja mama, twoja mama, każda mama jest kochana 
O ma-ma-ma-ma-ma, O ma-ma-ma-ma-ma 
 
ROBERT  
Moja mama ściera kurze na trzynastym piętrze w biurze.  (pokazuje najpierw 10, potem 3 palce) 
 
KAROLINA  
Moja mama jest muzykiem, chodzi zawsze z wielkim smykiem. (pokazuje jak wielki jest smyczek) 
 
IZA  
Moja mama, chociaż duża lubi skakać po kałużach.  (skacze „po kałużach”) 
 
OLIWIER  
Moja patrzy w oczy słodko, choć jest znaną kulomiotką.  (pokazuje rzut kulą) 
 
WSZYSCY  
ref. Nasze mamy, wasze mamy, wszystkie mamy uwielbiamy 
O na-na-na-na-na, O na-na-na-na-na 
Moja mama, twoja mama, każda mama jest kochana 
O ma-ma-ma-ma-ma, O ma-ma-ma-ma-ma 
 



LUIZA  
Moja włosy ma różowe, zbiera książki przygodowe.  (czesze rękoma włosy) 
 
OLIMPIA  
Z mamą nigdy się nie nudzę, co dzień się szczęśliwa budzę.   
 
KACPER  
Co dzień się szczęśliwy budzę.   (skacze do góry ze szczęścia) 
 
WIKTORIA  
Co dzień się szczęśliwa budzę...  (kręci się w kółko z radości) 
 
  

14. Wiersz „W dniu ojca...” 

 

            IZA  

 W Dniu Ojca życzę Tobie Tato 
wiary i nadziei głębokiej, Że warto 
mieć marzenia, plany i chęć ich spełnienia 
oraz siłę, by zwalczać trud i niepowodzenia.  
 

KAROL 

To Ty mnie nauczyłeś, Że warto się starać, 
mieć cel w życiu i się nie poddawać. 
Teraz ja Twoje słowa dalej przekazuję, 
a Tobie za Twą mądrość stokrotnie dziękuję. 

 

15. Wiersz „Ka żdą miłość...” 

 
PATRYK 

 Każdą miłość  
zdobyć trzeba  
pracą, wyrzeczeniem 
tylko miłość matki 
płynie wciąż strumieniem, 
 miłość bez zapłaty, 
bez zysku ,bez słowa 
 

CZAREK 

nieraz podeptana 
gorzka 
lecz odrasta nowa, 
 by znowu rozkwitnąć 
najczerwieńszą barwą 
bez kruszyny żalu 
bez skargi.  

 



16. Piosenka dla taty „Weź mnie na ręce” 
 
WSZYSCY 

ref. Weź mnie, weź mnie na ręce, 

Mi nie potrzeba nic więcej. 
Weź mnie, weź mnie na ręce! 
Wracaj! Wracaj!                              (pokazują „wracaj, wracaj”) 
 
AGNIESZKA 

Wracaj do domu przytul mnie. 
Nie siedź w pracy cały dzień. 
Na kolana wskoczę Tobie, 
Już doczekać się nie mogę. 

 

BARTEK  
Możesz być nawet mistrzem świata, 
Tylko do domu szybko wracaj. 
Wracaj do domu i bądź z nami. 
Nie siedź w pracy godzinami. 
 
 
Weź mnie... 
 
 

MARTA  
Ważna jest w życiu każda chwila. 
Chodźmy na spacer, albo do kina. 
Wracaj do domu i bądź z nami. 
Nie siedź w pracy godzinami. 
 
 
Weź mnie... 
 
WSZYSCY 

Wracaj, szybko wracaj. 
Kto ważniejszy- ja czy praca?  

 

17.  Wiersz dla taty "Do czego służy tata" 

 
CZAREK  
 Do czego służy tatuś?  
Na przykład do prania,   (pokazuje ilustrację jak na wykładzie – używając wskaźnika)  
kiedy za dużo pracy  
Miewa w domu mama. 
 

KRZY Ś 

 Do trzepania dywanów,  



jazdy odkurzaczem  
Do chodzenia synkiem 
na lody, na spacer  
 
KAMIL 

Do wbijania haczyków  
w twardy beton ściany,  
Wtedy, gdy nową szafkę  
Lub obraz wieszamy. 
 
MACIEJ 

 Do strugania,  
Gdy złamie się twardy ołówek,  
Do wkładania  

Do mojej skarbonki złotówek. 
 
ROBERT 

A kiedy się gazetą,  
Jak tarczą zasłania,  
Przynoszę kolorową 
Książkę do czytania. 
 
KUBA 

Razem wędrujemy 
Do ostatniej strony...  
Do tego służy tatuś  
Dobrze oswojony.    (ostatni wers mówi szeptem,  jakby na ucho) 
 

18. Piosenka dla mamy „Wszystko jest na twojej głowie” 

 
ZUZIA (piosenka) 
Wszystko jest na twojej głowie,      (łapie się za głowę, kręci nią) 
można dostać kociokwiku, 
bo ty w jednej krótkiej dobie obowiązków masz bez liku. 
 
ANIA (piosenka) 
Choć nie zawsze ci mówimy, lecz my przecież to widzimy 
Wiemy, że to właśnie dla nas tyle rzeczy robisz naraz. 
 
 
WSZYSCY 
ref. Obiad, dziecko, praca, pies, sklepy, poczta, prodiż, piec,  (wyliczają na palcach) 
masło, olej, rozkład jazdy, mało czasu, bułka, gwiazdy, 
Dyrektorka, wizytacje, telefony i wakacje. 
 
KAROLINA 
Kuchnia, ścierka, coś przecieka - to za dużo dla człowieka... 
 
KAMIL 



To za dużo dla człowieka...to za dużo dla człowieka...   (rozkłada ręce w geście załamania) 
 
OLIWKA 
Dzisiaj ci powiedzieć chcemy, że za wszystko dziękujemy 
Dzisiaj dzień jest wyjątkowy, chcemy zdjąć Ci wszystko z głowy 
 
BARTEK 
Wszystko jest na twojej głowie, 
można dostać kociokwiku, 
bo ty w jednej krótkiej dobie obowiązków masz bez liku. 
 
MACIEJ 
Choć nie zawsze ci mówimy, lecz my przecież to widzimy 
Wiemy, że to właśnie dla nas tyle rzeczy robisz naraz. 
 
 
ref. Obiad, dziecko, praca, pies, sklepy, poczta, prodiż, piec, 
masło, olej, rozkład jazdy, mało czasu, bułka, gwiazdy, 
Dyrektorka, wizytacje, telefony i wakacje i wakacje i wakacje  
 
 
Obiad, dziecko, praca, pies, praca, pies  
 

Dyrektorka, wizytacje, telefony i wakacje i wakacje i wakacje 
 
 

19. Wiersz „Mi ękka chusteczka...” 

 

WIKTORIA 

 Miękka chusteczka 
ocierała łzy, smutki małe i duże, 
przeganiała gwałtowne, dziecinne burze. 
 
 
CZAREK  
Twój Uśmiech Tatusiu, 
Ciepły szal - otulał radosne chwile                                     (otula się szalem) 
i ogniki, co tańczyły nieśmiało w rytm serca muzyki. 
 
KAMIL 
Twoje dłonie, 
Kryształowe lustra 
malowały moje najlepsze odbicie,                    (przegląda się w lusterku) 
każdą chwilę dobra w podwójnym zachwycie. 
 
KAROL 
Twoje oczy - kolorowy parasol -                      (parasol) 
przeganiał czarne chmury i złe zawieruchy, 
dawał iskrę nadziei i ziarnko otuchy. 
 
IZA 



Twoja miłość, 
Twój uśmiech, Twoje dłonie, Twoje dobre oczy, 
Twoje serce - przy moim wytrwale wciąż kroczy. 
 
 
 

20. Piosenka dla taty „Tata jest potrzebny” 
 
MAKS  (piosenka) 
Tata jest potrzebny, żeby przybić gwóźdź, 
Tata jest potrzebny, by na spacer pójść. 
Tata jest potrzebny, by przytulić mnie 
i bajkę opowiedzieć, gdy oczy klei sen.     (pociera oczy) 
 
WSZYSCY 
Ref. Bo tata, tata, tata, 
potrzebny bardzo jest 
gdy kiedyś spotkam lwa,             (pokazują przerażenie) 
to on uratuje mnie. x 2 
 
KRZY Ś (piosenka) 
Tata jest potrzebny, żeby w piłkę grać, 
tata jest potrzebny, by lizaka dać. 
Tata jest potrzebny, a ja kocham go 
i czuję się bezpiecznie, gdy obok idzie on.  
 
Ref.  

 
21. Wiersz - „Czy kochacie swoją mamę?” 

 
 
BARTEK 
Czy kochacie swoją mamę? 
 
WSZYSCY 
Kochamy, kochamy ją zawsze ! 
 
OLIWIER  
Kochamy na co dzień i od święta, 
kiedy ma czas i gdy jest zajęta. 
Kochamy, gdy na kolana nas bierze, 
kiedy gotuje i kiedy pierze. 
 
BARTEK 
A czy tatę kochacie także? 
 
WSZYSCY 
 Kochamy, kochamy, a jakże! 
 
 
ROBERT 
Kochamy go, gdy jest zasmucony, 



a może trochę zamyślony. 
Kochamy, gdy do nas się śmieje 
i gdy w berka z nami szaleje. 
 
BARTEK 
 Kogo więc bardziej kochacie - 
swoją mamę, czy swojego tatę? 
 
WSZYSCY 
Kochamy ich oboje, 
bo mamy ich tylko dwoje. 
 
KUBA  
Jedną mamę i tatę jednego 
i dziś im dajemy całuska słodkiego. 
 
 

22. Życzenia mama 
 
 
PATRYK 
 Kochana mamo!                       (rozkłada zestaw kartek z życzeniami) 
Byś się dzisiaj uśmiechała 
Byś nas zawsze przytulała  
Byś nam winy przebaczała 
I serdecznie całowała. 
 
OLIMPIA  
Abyś zawsze przy nas była 
Najpiękniejsza i jedyna 
Mądra,dobra i kochana 
Taka bliska- nasza mama 
 
KAMIL 
Dużo mamie mówić miałem- 
lecz gdy biegłem zapomniałem. 
Więc mamusiu – nadstaw uszka 
i zapytaj się serduszka 
Niech Ci powie jego bicie, 
że ja kocham Cię nad życie. 

 
23. Życzenia dla  taty 
 

MAKS 

Kochany tato! 

W uroczystą taką chwilę 
składam życzeń moich wianek:      (pokazuje wianek, kolejne dzieci doklejają do niego życzenia )  
niech Ci się uśmiecha mile 
każdy wieczór i poranek. 
KACPER 

 Niech ci oka łza nie rosi, 



niechaj troska Cię nie zgina, 
ale szczęście Ci przynosi 
każda chwila i godzina. 
 

LUIZA 

Nie znaj chorób ani lęku, 
w zdrowiu dożyj długich latek, 
i w starości późnym wieku 
miej pociechę ze swych dziatek. 

 

24. Piosenka „Tato drogi mamo droga” 

 

OLIWIA (piosenka) 

Mama starła kurz i naczynia zmyła już 
teraz głowę sobie łamie jak do ładu dojść z kartkami 
Tata objadł zjadł i w fotelu siadł 
milczy jakby stracił głos i w gazetę wetknął nos  (pokazuje zakrywanie się gazetą) 
 
KAROLINA  (piosenka) 
Uu Wszyscy macie wielkie problemy,tyle trosk się zbiera przez cały dzień 
jeden uśmiech  wszystko odmieni, więc zanućcie ze mną piosenkę tę : 
 
WSZYSCY (piosenka) 
ref. 
Tato drogi, mamo złota uuu zapomnijcie o kłopotach uuu co na głowy walą sie wam, 
rozjaśnijcie wasze twarze uuu i zanućcie  ze mną razem uuu, 
przecież dla was śpiewam i gram, śpiewam i gram uu 
 
MARYSIA (piosenka) 
Czasem dobrze razem zaśpiewać i w kolorach tęczy zobaczyć świat   (dzieci zaczynają puszczać 
bańki mydlane) 
bo są miejsca, w których nas nie ma, 
a jest  morze, słońce i ciepły wiatr. 
 
 

25. Rozdanie prezentów – własnoręcznie wykonane przez dzieci,  technika decoupage, 
podkładki pod kubki  

26. Konkursy – sportowa rywalizacja między rodzicami 

27. Poczęstunek 

28. Podziękowanie za wspólnie spędzony czas, pożegnanie 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 


