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DZIEŃ MATKI 
 

 
Dziecko1.  
Jestem małą delegatką, 
Lecz nie umiem mówić gładko 
Pani tutaj mnie wybrała 
Żebym Mamy powitała. 
Wszystko Wam tu pokażemy, to co umiemy 
Lecz, gdyby nam się coś nie udało 
A Wam coś nie podobało 
To idąc do domu 
Psss… nie mówcie o tym nikomu. 
 
 
Piosenka 1  
Wszystkie dzieci. 
Wszystko dziś dla mamy! Wszystko dziś dla mamy! 
My o naszej Mamie zawsze pamiętamy! 
Ty dla nas jesteś, Mamusiu Kochana, jak słonko na niebie! 
Myślimy od rana, jak ucieszyć Ciebie! 
 
Narrator 1   
Serdecznie witamy Kochane Mamy. 
Matka. To jedno słowo, ileż kryje w sobie treści. Z nim związane są na zawsze najpiękniejsze 
wspomnienia z najwcześniejszego dzieciństwa, nasze pierwsze radości, marzenia, tęsknoty.  
Każdy z nas chowa w sercu wdzięczność za to, że dała nam najpiękniejszy skarb – życie.  
Pamiętajmy o Mamie w dniu Jej święta. Obchodzimy je zawsze 26 maja,  
w okresie rozkwitania najpiękniejszych kwiatów. Niech one będą dowodem wdzięczności 
 i szacunku należnego każdej mamie. 
 
Narrator 2  
W tym dniu wszystkie Mamy obdarzone są szczególnymi dowodami miłości. Przedszkolak 
przynosi swojej mamie laurkę, uczeń – własnoręcznie wykonany upominek, dorośli nieraz 
żyjący z dala od matek, ślą najcieplejsze myśli, kwiaty, depesze, piosenki. Dzieci dają swoim 
matkom nieporadne laurkowe wierszyki. My także dzisiaj swoim mamom składamy 
najserdeczniejsze życzenia płynące z małych, ale gorących serduszek. 
 
 
Narrator 3  
Kim jest Matka? Matka to postać pełna miłości i bezgranicznego poświęcenia, dobroci, 
szlachetności, oddania i życzliwości. Choć w dzisiejszym święcie często zagoniona  
i zapracowana, zmęczona i wyczerpana, jest zawsze uśmiechnięta, mająca czas na serdeczną 
rozmowę. Chcąc podziękować za Waszą dobroć i troskę zapraszamy na krótki program 
artystyczny. 
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Dziecko   
Maj to życie, maj to kwiaty. 
Bzy, konwalie, róże, bratki. 
Maj w uczucia tak bogaty 
Maj to także święto matki. 
 
 
 Dziecko  
- Czy wiecie dlaczego w maju mamy dnia 26 – Dzień Matki? 
Jak to nie wiecie? 
 Przecież to takie proste i zrozumiałe, najprostsze z rzeczy na świecie :  
Bo nasze mamy są wspaniałe. 
A tak poza tym, niech mi wierzy każdy synek i córeczka, że Mamom dzień ten się należy, jak  
nam należy się Dzień Dziecka! 
 
Dziecko  
Powiem Wam w sekrecie po cichutku wyrosły mi nowalijki  
dla Mamy w ogródku! 
Dużo się napracowałam, jakiem Dominika –  
No, ale jest dla Mamusi rzodkiewka i sałata. 
A tutaj marchewka młoda-  
Niech Mamusi zdrowia doda 
Wszystko to od Dominiki dla Mamusi na Dzień Matki. 
A co jeszcze lubią nasze Mamy? 
Wiem! 
Piosenkę ładnie zaśpiewamy. 
 
Piosenka ( Moja mama jest zwyczajna)) 
 
Dziecko (dzieci odpowiadają : mama) 
 
- A teraz bardzo łatwe pytania, więc odpowiedzcie na nie. 
 
-Kto pierwszy wychodzi z domu, gdy wyjść jeszcze nie chce się nikomu? 
 
-Kto wciąż chodzi po zakupy z ciężkimi siatami, by nas ubrać i by nas wykarmić? 
 
-I kto leczy wszystkie nasze bóle, i obejmie nas czule? 
 
-Kto nie skrzywdzi nas nigdy i ochrania całym sercem i do kogo można przyjść z każdym 
smutkiem jak najprędzej? 
 
-Kto nas strzeże  nawet we śnie niestrudzona po dniu całym i ochroni własnym ciałem, gdy 
coś bije w nas boleśnie? 
 
-Czyje ręce tulą nas od początku do końca? Kto otworzył dla nas czas i nauczył szukać 
słońca? 

 2



 
-Kto jest dobrem i spokojem, słowem, które nie chce skłamać? 
Wszyscy wiemy, a ja powiem, to jest właśnie nasza mama. 
 
Piosenka ( Mama w kuchni) 
 
Dziecko 
Ja rosnę przy Mamie 
Wczoraj, dzisiaj i jutro. 
Aby jej nigdy w życiu nie było pusto i smutno. 
Moja Mama już od rana 
Wciąż jest we mnie zakochana 
A ja także – w sercu Mamy 
Jestem co dzień zakochana. 
 
Wszyscy. 
Jak najdłużej bądź nam wzorem, 
Przewodniczką w drodze świata 
Byśmy mogli iść twym torem 
Od dzieciństwa w późne lata. 
Mamo, bądź zawsze szczęśliwa i piękna 
jak dziś – w majowym dniu Twojego święta. 
 
Dziecko  
Mamusiu moja, żebyś wiedziała, 
Że kocha cię córeczka mała. 
Kocha i pragnie w serdecznych słowach  
Mamusi swojej zawsze dziękować. 
Za to, że czuwasz nade mną Mateczko, 
Że mnie usypiasz piękną bajeczką, 
Z Tobą Mateńko zawsze tak miło 
Chcę więc, by dobrze zawsze ci było 
Obejmę mocno Mamę za szyję i powiem głośno  
Niech sto lat żyje. 
 
Dziecko  
Mojej Kochanej Mamusi 
Składam życzenia najszczersze 
Blaskami słońca pleciony 
Maleńki wierszyk. 
Mojej Kochanej Mamusi 
Życzę dużo lat zdrowia 
Żebym pociechą jej była 
I zawsze pilna wzorowa. 
Kiedy dorosnę Mamusiu 
Za wszystko się tobie odwdzięczę 
Nad życiem twym, pełnym trudu 
Rozwieszę pogodną tęczę. 
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Dziecko  
Również Twój synek maleńki 
Życzenia Tobie składa 
Co tylko najdroższego 
W serduszku dziś posiada- 
Szczęście dla domu naszego 
I dużo, dużo radości 
Niech w nim dostatek i spokój 
I wspólna miłość zagości. 
A teraz uściskam Ciebie 
Mocno, serdecznie z sił całych 
Bowiem w twym sercu mieszka 
Moje serduszko małe. 
 
Piosenka Majki Jeżowskiej. (A ja wolę moją mamę) 
 
 2 dzieci  
 
- Moja droga Mamo, pytań mam bez liku, chyba ich nie zmieszczę w swoim notatniku. Kiedy 
byłaś mała, co robiłaś? 
 
 - Grałam i śpiewałam,  
Grałam na grzebieniu, śpiewałam piosenki, rytm wystukiwałam na małym bębenku. 
 
- A co śpiewałaś? 
 
- „Biedroneczki są w kropeczki”.  
„A ty masz za krótkie nóżki jak zwykle  
u kaczuszki”;  
„Karuzela, karuzela na Bielanach co niedziela”. 
 
-A byłaś czasem wesoła? 
 
-O tak, najbardziej gdy kończyła się szkoła. 
 
-A gdy byłaś chora? 
 
- Chodziłam do doktora, pan doktor bardzo stary i nosił okulary, a kiedy mnie badał, tak 
powiadał: źle bardzo koteczku, oj, długo ty długo poleżysz w łóżeczku. 
 
 - A do szkoły chodziłaś? 
 
- Chodziłam. 
 
 - A dobrą uczennicą byłaś? 
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 -Byłam! Kiedy pisałam kleksy stawiałam i litery połykałam, pisałam wielkimi wołami i 
drobnym maczkiem, oddzielałam lekcje kolorowym szlaczkiem. Będę ci w nauce pomagała, 
zgoda? 
 
-Zgoda, tylko szkoda, że nigdy nie będziemy chodzić do tej samej klasy… Byłabyś moją 
najlepszą koleżanką. 
 
Narrator 
Kochane Mamy. Przepraszamy za nasze złe zachowania i za to, że nie zawsze potrafimy 
przyznać się do winy. Postaramy się poprawić. 
 
2 dzieci  
-Janku! Zamieć w kuchni podłogę. 
- wyglądam przez okno, teraz nie mogę. 
- Janku zanieś na pocztę depeszę! 
- Pakuję książki, bardzo się spieszę. 
- Janku nalej dla kotka mleka. 
- łapię muchy, niech kotek zaczeka. 
- Janku biegnij do sklepu po mąkę! 
- później, teraz oswajam biedronkę. 
- Janku, przynieś mi wiązkę drewna. 
- później pogoda teraz niepewna. 
- Janku, przynieś mi dzbanek wody. 
- później, mamo jak wyschną schody. 
- Janku, już obiad, zupa nalana. 
- biegnę natychmiast Mamo kochana. 
 
Narrator  
Mamy nadzieję , że Wy Kochane Mamy macie z nas większą pociechę. Chcemy być wam 
pomocni, choć tak jak Jankowi nie zawsze się nam udaje.  
 
4 dzieci  
1. Mam straszną siłę, choć się nie chwalę                    
Lecz dorosłego także powalę 
Dwa lewe proste, jeden sierpowy 
Siach, prach i facet leży gotowy. 
 
2. Gdybym kowbojem był z Ameryki                         
To bym w rodeo powalał byki. 
Byka za rogi i już byk leży jak wołowina. 
 
3.A ja gdybym nagle spotkał niedźwiedzia                  
To bym do słuchu mu coś powiedział 
Skoczyłby na mnie, lecz wnet by runął 
Bo znam się także na chwytach dżudo. 
 
4. Tomku, zanieś na dół kubełek śmieci, nie mogę odejść, mleko gotuję… 
 
Razem.. nie mogę mamo, za słabo się czuję… 
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Narrator   
Przepraszamy, że i my czasami od pomocy się wykręcamy. 
 
 
2 dzieci  
- mamo powiedz, 
- mamo zrób 
- mamo pokaż 
- mamo kup 
- mamo dziura 
- mamo jeść 
- mamo boli 
- mamo nieś 
A dziś jest święto Mamusi, wiesz nic nie musisz 
Sama wszystko zrobię w domu 
Tylko… Mamo troszeczkę mi pomóż. 
 
Narrator  
Dziękujemy, że tyle dla nas robicie. Od dzisiaj postaramy się nie żądać, ale prosić. Chcemy 
też pomagać. 
Prosimy teraz o wysłuchanie kilu wierszy i fraszek, ukazujących niektóre nasze zachowania w 
szkole i w domu. 
 
Dziecko  
Wyznanie. 
Gdy ze szkoły wracam z piątką 
Cały dom koło mnie tańczy 
Babcia woła – chodź dzieciątko, 
Mam tu soczek z pomarańczy. 
Mama mnie całuje w czoło 
Tata bierze na barana, 
Sistra tańczy ze mną w koło, 
Ciocia prosi – zjedz banana. 
A ja wzdycham. Czemu? 
Bo to wszystko, bądźmy szczerzy 
Nie mnie, tylko Zielińskiemu 
Jak najbardziej się należy. 
Bowiem piątkę tylko wtedy 
Mam z rachunków, czy z polskiego 
Gdy klasówkę zdołam ściągnąć 
Od kolegi Zielińskiego. 
 
Dziecko  
Lizus. 
Każdemu starał się podlizać 
Aż wreszcie dostał manii takiej, 
Że teraz kiedy noc się zbliża 
Do łóżka kładzie się … z lizakiem. 
 
Dziecko 
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Biegaczka. 
Wśród biegaczy w naszej klasie 
Warto wyróżnić Basię 
Bo z uśmiechem na pół słodkim 
Wciąż uprawia bieg przez… plotki. 
 
Dziecko  
Naiwny. 
Wciąż stawiają mi za przykład pracowitość pszczoły 
Pewnie chcą, bym miód przynosił w słoiku ze szkoły. 
 
Dziecko  
 Rozmowa. 
- Pokaż, chłopcze, swój dzienniczek- rzekł tatuś do syna. 
- a syn na to: Dziś nie mogę, błaha to przyczyna 
Pożyczyłem go Jankowi, temu z naszej klasy 
Dla zabawy, aby mógł nim rodziców przestraszyć. 
 
Dziecko  
Spryciarz.  
Trzy dwóje na świadectwie 
Do domu przyniósł Jurek 
I szepnął do rodziców: 
Przedziwną mam cenzurę 
Dostałem jedną dwóję, 
Tymczasem drodzy moi, 
Co spojrzę na świadectwo 
To mi się w oczach troi. 
 
Narrator  
Dziękujemy za wysłuchanie przygotowanego przez nas programu. 
Teraz pragniemy złożyć Wam najpiękniejsze życzenia i wręczyć małe upominki, które sami 
wykonaliśmy. Kochamy Was i chcemy być dobrymi dziećmi. 
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