
 

 
 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZECHCIE 

 
Data: 10.06.2011 
 
Miejsce: sala gimnastyczna 
 
Organizatorzy: Izabela Pawlińska, Małgorzata Kowalczyk i Ewa 
Woźniak 
 
Grupy bior ące udział w uroczystości : oddziały przedszkolne – 
grupa I i II, klasa „0”, klasa II i III. 
 
Cele: 

 wzmacnianie więzi rodzinnych, 
 rozwijanie ekspresji słownej, ruchowej poprzez łączenie śpiewu 
z elementami ruchu, 
 sprawianie radości bliskim, 
 odpowiednie zachowanie się w trakcie uroczystości. 

 
Metody: integracyjne, aktywizujące. 
 
Formy: z całą grupą, indywidualnie. 
 
Pomoce: płyty CD, odtwarzacz CD, piłka, pompony z bibuły, 
maskotki- pieski, bukiet kwiatów, zegar,  
 
Przebieg uroczystości 

1. Wspólny występ dzieci z oddziałów przedszkolnych – grupa I i 
II. 

2. Występ klasy „0”. 
3. Występ klasy II. 
4. Występ klasy III. 
5. Zabawa integracyjna z rodzicami. 
6. Słodki poczęstunek. 

Scenariusze występów w załączniku. 



                                                                   
                        I Występ przedszkolaków- grupa I i II 
Wychowawcy -  Izabela Pawlińska 
                            Małgorzata Kowalczyk 
 
1. Powitanie (Maja) 
 
Chociaż jestem jeszcze mała, 
Pani mnie wybrała  
abym wszystkich pięknie powitała. 
Witajcie nam goście, witajcie nam mili. 
Bardzo się cieszymy, żeście tu przybyli! 
 
2. Piosenka z układem tanecznym „Marsz przedszkolaków”. 
3. Wiersz (razem): 
 
Dzisiaj ważne święto 
Wszyscy pamiętamy. 
Chcemy wyznać mamom, tatom 
Bardzo, bardzo was kochamy! 
      Wam to właśnie dzisiaj 
      Życzenia składamy 
      Jesteśmy przejęci 
      Bardzo się staramy. 
A ja mojej mamie 
Narysuję kwiatek 
Żyj mamusiu w zdrowiu 
Więcej niż sto latek!!! 
     Podaruję dzisiaj 
     Swoje serce małe 
     Miłością do taty wypełnione całe!!! 
 
4. Piosenka „Tata jest najlepszy”. 
5. Inscenizacja wiersza „ Spóźniony słowik”- grupa I. 
6. Piosenka „Na Dzień Matki”.  
7. Inscenizacja „Nasza piłka” – grupa II  
 
Nasza piłka malowana 
skacze co dzień 
już od rana, 
jak zaczarowana! 



 
Piłka, piłka 
raz i dwa! 
Rzucasz ty, 
łapię ja! 
 
Piła, piłka 
raz, dwa, trzy! 
Rzucam ja, 
łapiesz ty! 
 
Raz jest moja, 
raz jest twoja 
 
Raz jest twoja 
a raz moja 
 
Jeśli z nami  
pograć chcesz, 
to wyciągnij 
ręce też! 
 
- Piłka skacze! 
- Wpada w ręce! 
- Kto ją złapie, ten ma szczęście!!! 
 
8. Taniec „Dwóm tańczyć się zachciało”. 
9. Piosenka „Na pożegnanie”. 
 
                           II   Występ klasy „0” 
Wychowawca – Ewa Woźniak 
1.Taniec „Cantry polka”. 
2. Piosenka „Dobrze z tatą iść”.  
 
                           III Występ klasy II 
Wychowawca – Bogumiła Nowakowska 
1. Piosenka „ Życzenia dla mamy”. 
2. Wiersz „ Życzenia dla mamy”. 
3. Piosenka „Daj mi r ękę tato”. 
4. Taniec „Kaczuszki”. 
 



                            IV  Występ klasy III 
Wychowawca – Renata Pawłat 
1. Taniec z pomponami do piosenki „Ramaya”. 
2.  Piosenka „A ja mam psa”. 
 
                            V Zabawa integracyjna 
Zabawa integracyjna z rodzicami przy piosence „Jedzie pociąg z 
daleka” 
Dzieci i rodzice tworzą pociąg, który porusza się w różnych 
kierunkach sali podczas piosenki. W przerwie – pasażerowie 
wysiadają z wagonu, witają się ze sobą w różny sposób, np. przez 
podanie ręki, ukłon, machanie ręką lub według własnego pomysłu. 
Gdy usłyszą piosenkę, pociąg rusza dalej. 
 
Na zakończenie słodki poczęstunek. 
 
 
                                                   Zebrała i opracowała -  Iza Pawlińska 


