
Scenariusz występu z okazji Dnia Mamy i Taty 

 CELE OGÓLNE: 

• wzmacnianie więzi rodzinnych; 

• integracja rodziny z przedszkolem; 

• sprawienie radości rodzicom poprzez obdarowanie ich pamiątkowym filmem; 

• umożliwienie dzieciom odczucia satysfakcji z dobrze wykonanego zadania. 

METODY: 

• słowna 

• oglądowa 

FORMY: 

• grupowa 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: teksty wierszy, nagrania piosenek, odtwarzacz, prezenty dla 

rodziców. 

 

Przebieg występu: 

1. Powitanie rodziców: 

Puk, puk – kto tam? 

Czy to może hipopotam? 

Nie to – wasze dzieci kochane, 

Dla nas słońce świeci kochane. 

Na występy przyszła pora,  

Wie to Staś i wie też Pola, 

Więc już dłużej nie zwlekamy  

I na przedstawienie zapraszamy. 

2. Piosenka „Poziomkowe lody”. 

Lo- lo- lo- lo- lo- lo- lody 

Po- po- po- po- poziomkowe. 

Lu- lu- lu- lu- lubię lizać 

Choć gardełko nie jest zdrowe. 

 

Mama mówi: nie! Tata mówi: nie! 

A ja lody poziomkowe lizać chcę! 

Mama mówi: nie! Tata mówi: nie! 



A ja lodów poziomkowych chcę! 

 

Mama boi się o dzieci, 

Chcę by zawsze były zdrowe. 

Ale przecież czasem trzeba 

Zjadać lody poziomkowe. 

 

Mama mówi: nie! Tata mówi: nie! 

A ja lody poziomkowe lizać chcę! 

Mama mówi: nie! Tata mówi: nie! 

A ja lodów poziomkowych chcę! 

 

Lody trzeba jeść powoli.  

Aby gardło nie bolało. 

Mama trochę jeść pozwoli, 

Lecz mi więcej by się chciało. 

 

Mama mówi: nie! Tata mówi: nie! 

A ja lody poziomkowe lizać chcę! 

Mama mówi: nie! Tata mówi: nie! 

A ja lodów poziomkowych chcę! 

3. Wiersz dla mamy „Mamusiu Kochana” 

Mamusiu kochana – powiem Ci na uszko, 

że bardzo Cię kocha, to moje serduszko! 

Słyszysz? Ono bije, cicho, cichuteńko, 

kocham Cię mamusiu, kocham Cię mateńko! 

4. Piosenka „Mama i Tata” 

1. Wyruszamy z mamą na wielką wyprawę, 

Będzie czasu wiele na wspólną zabawę. 

REF. Razem z rodzicami chcę poznawać świat 

         I nieważne wcale, że mam mało lat.          2x 

2. Na wycieczkę tato zabierze mnie dzisiaj. 

Jedzie z nami mama i siostra Marysia. 

REF. Razem z rodzicami... 

3. Czuję się bezpiecznie zawsze z rodzicami, 



Jeśli chcesz, zapraszam, zostań razem z nami. 

REF. Razem z rodzicami.... 

5. Wiersz dla taty „Drogi tatusiu”. 

Drogi tatusiu – uśmiechnij się, 

dzisiaj także jest Twój dzień. 

Przesyłamy więc całusa wielkiego,  

życząc Ci wszystkiego dobrego. 

6. Piosenka „Dobrze z Tatą iść” 

1. Ten nasz tata to okropnie fajny facet,  

nie chciał draki, więc dzieciaki wziął na spacer...  

Ref. Dobrze z tatą iść, dobrze z tatą iść.  

Teraz pewnie dla ochłody zaprowadzi nas na lody.  

Zimne lody dla ochłody,  

zimne lody dla ochłody - to jest myśl!  

2. Choć nasz tata robi strasznie duże kroki  

i nie patrzy wcale na nas, lecz w obłoki...  

Ref. Dobrze z tatą iść, dobrze z tatą iść.  

Teraz pewnie dla ochłody zaprowadzi nas na lody.  

Zimne lody dla ochłody,  

zimne lody dla ochłody - to jest myśl!  

3. Chociaż tato wcale teraz nas nie słucha,  

bo mu słońce właśnie szepce coś do ucha...  

Ref. Dobrze z tatą iść, dobrze z tatą iść.  

Teraz pewnie dla ochłody zaprowadzi nas na lody.  

Zimne lody dla ochłody.  

Zimne lody dla ochłody - to jest myśl! 

7. Życzenia dla rodziców: 

Kochana Mamo! Kochany Tato! 

Dziękujemy Wam, za to, 

że zawsze o nas ogromnie dbacie  

i nas na pewno mocno kochacie. 

My także Was uwielbiamy  

i w prezencie piękny taniec mamy. 

8. Taniec do piosenki „Czekolada” 

9. Wręczenie rodzicom prezentów. 

 



 


