
„Cudownych rodziców mam” 
 

 "Mama i tata są domem. Są ciepłem, pokarmem,  pełnym błogości stanem zadowolenia i 
bezpieczeństwa". 
 

       Te słowa skierowały dzieci do swoich rodziców w dniu 11 czerwca 2008 r.  

Uczniowie klasy 2f zaprosili na to święto nie tylko drogie mamy, ale też kochanych i 
niezastąpionych tatusiów.  

 Dzieci pokazały  jak bardzo kochają  swoich  rodziców  i  jak wiele  im zawdzięczają. 
Słowa poezji, pieśni,  słodkości  i bukiety kwiatów nie potrafią wyrazić całej miłości 
dziecka do matki  i ojca. Zdajemy sobie sprawę,  że wpływ  jaki wywierają matki na 
swe  dzieci,  pozostaje  niezmienny  przez  pokolenia. Wszyscy  wielcy  tego  świata 
zostali wychowani przez matkę. Nie na próżno powiada przysłowie:  „Ręka, która 
wprawia w  ruch  kołyskę, porusza  światem”. To matka  i  ojciec wkładają  najwięcej 
wysiłku  w  wychowanie  dzieci,  uczą  szacunku  wobec  każdego  stworzenia  i 
troskliwego  obchodzenia  się  z  życiem. Dlatego  uczniowie  naszej  klasy 
wychowywani są w duchu miłości „pochylają się przed inteligencją, a klękają przed 
dobrocią”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scenariusz uroczystości: 
 
Witamy dziś w naszej klasie Mamusie i Tatusiów naszych 
Mamy dzisiaj wielkie święto, o którym każde dziecko pamięta. 
Bo jesteście dla nas najważniejsi na świecie 
A jak Was kochamy zaraz się dowiecie. 
Dla każdego Taty i dla każdej Mamy 
Wierszyk powiemy, piosenkę zaśpiewamy 
A z piosenki i wierszyka nasza miłość do Was płynie 
Niechaj Mama z Tatą sto lat w szczęściu żyje. 
 
Mamo, Tato dziś wszystkie dzieci 
Niosą dla Was życzeń bukiecik 
Serduszka gorące, kwiatuszki pachnące 
Co wyrosły na naszej łące 
Niech te kwiatki powiedzą same 
Jak kochamy Tatę i Mamę. 
 
Rodzice – ileż każdemu z nas kojarzą się myśli i uczucia na dźwięk tych słów? 
 
Przyszedłem na świat istotą dobrą, słabą, brzydką, krzykliwą i niezdarną.  
Kto wówczas chciał się mną zajmować, kto chciał otoczyć mnie opieką, poświęcać  dni  całe i 
długie godziny nocy?  
Kto wówczas wiedział o istnieniu moim, kto myślał o mnie, z kim łączyła mnie jakakolwiek 
nić życzliwości.  
Z nikim. 
Tylko Oni nas kochali. 
 
 
 
Ach! Jak dobrze mieć dzieciaki! 
Przyznajcie to sami! W końcu to przecież dzięki nam obchodzicie, Kochani Rodzice,  
święto Mamy i Taty. 
Bez dzieciaków, nikt z Was nie byłby Mamą i Tatą. 
Ale i dorosłym też  być warto. 
 Tak jak dziś – gdy dookoła życzenia, całusy i kwiaty. 
 
Za co kocham Mamę? 
Zaraz się dowiecie 
Przede wszystkim, że jestem na świecie. 
 
Za to, że nie jest od święta 
Że choć zmęczona zawsze jest uśmiechnięta 
Że zawsze mnie rozumie 
Dobre rady dawać umie 
Jest najwspanialszym przyjacielem. 
 



Mama to jest wielkie słowo 
Tylko dzieci wiedzą, 
 Że życie bez Niej nic nie znaczy 
A żyć z Nią jest jak we śnie. 
 
I choć nieraz ściskam zęby, 
Że morały prawi mi, 
To gdy nie ma Jej przy mnie, 
Pustkę czuję w sercu swym. 
 
W dniu tym życzę Tobie Mamo 
Wiele szczęścia, wiary 
I by inni tak wierzyli we mnie Mamo 
 tak jak Ty. 
Droga Mamo uśmiechnij się  
przecież dzisiaj jest Twój Dzień 
dlatego przesyłam całusa mocnego 
życząc Ci szczerze wszystkiego dobrego. 
Dzień Matki jest raz w roku, 
Szczęśliwy i pełen uroku. 
W tym dniu pragnę złożyć Ci życzenia: 
Zdrowia szczęścia i powodzenia. 
 
Dziś święto wielkie w domu naszym całym 
Radości tyle w sercach naszych małych 
Radość ta - dzień Twój niech też opromienia 
Bo dziś Mamusiu dzień Twego imienia  
Przyjmij gorące życzenia od dzieci 
Ile radości jest na całym świecie 
Ile dobroci po świecie rozlanej. 
Tyle chcę zebrać dziś Mamie kochanej! 
 
 
 
Co się tutaj dzieje? 
Czy tylko Mamusie każdy z nas posiada? 
O Tatusiu również pomyśleć wypada. 
Ach gdyby nie Tata 
Powiedz co by  było? 
 
 
Sama zobacz jak smutno wszystkim by się żyło. 
Kto by gwoździe przybijał w ścianę? 
Kto by dziury wiercił w ścianie? 
Kto żelazko by naprawił? 
 
Wam tylko śrubki i gwoździe w głowie. 
Czyj tato gotuje? No, kto mi odpowie? 
Mój wczoraj obiadek nam taki zrobił: 
 



Makaron – guma, kości z drobiu. 
Wszystko sosikiem smaczne polane 
Troszeczkę tylko poprzypalane. 
Tato wyciągnął wnioski praktyczne 
Że to obiady są dietetyczne. 
 
 
Mój ciągle siedzi przy samochodzie 
Z garażu prawie już nie wychodzi 
Samochód czyści, sprząta, wygładza 
Ale na zewnątrz nie wyprowadza. 
 
- Mój ciągle siedzi przed telewizorem: 
Rano, w południe, w nocy, wieczorem 
 
- To nie pracuje chyba ? O rany! 
 
- Owszem pracuje , ale na zmiany 
Wszystko ogląda, wszystko jak leci,  
Czy dla dorosłych, czy też dla dzieci. 
 
 
Mój Tatuńcio ukochany 
Jest w rybakach zakochany 
Lecz nie biega On nad rzeczkę 
 Bo sprytniejszy jest troszeczkę 
On w akwarium je hoduje 
Na moment ich nie odstępuje 
Przygląda się im od rana 
 A do mamy pieszczotliwie mówi: 
 Rybko  moja kochana. 
 
 
E! co ty…  chyba żartujesz! 
Mój pierze, sprząta, gotuje! 
 
 
- Pierze? Gotuje? 
Tak wszystko naraz? 
 
A mój bez przerwy powtarza: zaraz 
Zaraz posprzątam 
Zaraz położę 
Zaraz wyniosę 
Zaraz ułożę 
Zaraz odkurzę z chęcią mieszkanie 
I zaraz zrobię synkom śniadanie. 
Od tego zaraz mama jest chora 
I zaraz musi iść do doktora 
Tata nerwowo wtedy  się krząta 



 
Do czego wobec tego służy tatuś? 
 
 
Do czego służy tatuś? 
Na przykład do prania, kiedy za dużo pracy  
Miewa w domu mama. 
 
Do trzepania dywanów, 
Jazdy odkurzaczem 
Do chodzenia z córeczką  
na lody , na spacer. 
 
Do strugania, gdy  złamie się twardy ołówek, 
Do wkładania do mojej skarbonki złotówek. 
 
Do wspinaczki, gdy sobie przed ekranem usiadł 
Do  pomagania w lekcjach też miewam tatusia. 
 
A kiedy się gazetą jak tarczą zasłania 
Przynoszę kolorową książkę do czytania. 
 
I razem wędrujemy do ostatniej strony... 
Do tego służy tatuś dobrze oswojony. 
 
A nasze mamy? Wychodzi na to, że tylko tatusiowie pracują u nas w domu.  
Posłuchajcie co robią nasze mamy. 
 
 
To były żarty niewinne 
Nasze rodzinki są całkiem inne 
Nasz Tatuś prawie jest wymarzony 
Dobry dla dzieci, dobry dla żony. 
 
Po co jest Mama i Tata? 
Aby mnie wzięli na kolana. 
By pogładzili mnie po głowie 
Podarowali jakąś opowieść 
 
By zawsze przy mnie byli: 
Pomogli, pocieszyli, 
A ja rosnę przy nich 
 Wczoraj, dzisiaj i jutro 
Aby im nigdy w życiu 
 nie było pusto i smutno. 
 
Drodzy Rodzice, niechaj słońce 
Życiu Waszemu stale świeci, 
W niepogodę sił Wam doda 
Prawdziwa miłość Waszych dzieci 



Jak najdłużej Bądźcie nam wzorem 
Przewodnikami w drodze świata 
Byśmy mogli iść Waszym torem 
Od dzieciństwa w późne lata. 
 
Nie umiem mówić głośno, 
Jak  kocham i co czuję..., 
Więc patrząc Mamie w oczy 
Cichutko...podziękuję 
Dziękuję za to wszystko, 
Czym dobroć jest na ziemi, 
Że Jesteś najważniejsza 
Że tego nikt  nie zmieni. 
Że jeden dzień najpiękniej 
W mym sercu jaśnieć musi: 
Dla jednych to – Dzień Matki 
A dla mnie Dzień Mamusi. 
 
Ty najdroższa 
Wynosiłaś mnie pod sercem 
I dałaś mi swoje serce 
Dzieliłaś je jak bochen między swe pisklęta 
Niesforne 
Pragnęłaś nieba przychylić 
Wiedziałaś, 
Jak boli skaleczony palec, 
Zranione w młodości serce 
I każda dwója życia 
Dziękuję Ci Mamo 
Za wczoraj i dziś 
Za Twe pieszczoty  
pełne ręce spracowane 
Za przeszłe i przyszłe dni 
Za złoty uśmiech i srebrne sny. 
 
Mama to jest wielkie słowo 
Tylko dzieci wiedzą, 
 Że życie bez Niej nic nie znaczy 
A żyć z Nią jest jak we śnie. 
 
W dniu tym życzę Tobie Mamo 
Wiele szczęścia, wiary 
I by inni tak wierzyli 
We mnie Mamo, tak jak Ty. 
Dziękuję Ci za to 
Że dopasowałaś swoje życie do mojego 
Dziękuję za poczucie 
Że nie ma dla Ciebie 
Na tym świecie nic droższego 
Niż nasza miłość 



Oprócz miłości do mojej siostry 
Dzięki Tobie czuję się chcianym dzieckiem 
Potrzebnym wartościowym człowiekiem 
Dziękuję Ci za to, że jesteś. 
 
Mamo, Mamuniu 
Ja zawsze kocham Cię, 
Gdy łatwo i trudno, 
Gdy dobrze i źle 
Ja zawsze kocham Cię. 
Z okazji Twojego dnia Mamo. 
Za wczoraj i dziś, zawsze tak samo, 
każdym czułym serca uderzeniem 
i każdym z niego płynącym życzeniem 
zdrowia, sił i codziennej radości 
wraz ze słowami największej wdzięczności.  
Za wszystkie dla mnie trudy i starania 
składam Ci dzisiaj podziękowania. 
 
Matki dłonie są domem bez drzwi i okien. 
Na mojej głowie daszek z Jej palców – 
Szept Mamy nade mną:  
-„Kochaj ludzi”. 
W tym domu nie boję się żadnej burzy. 
 
 
 
Życzę Tobie Mamo szczerze, 
życzę zdrowia i radości. 
Życzę Ci by z Twego serca, 
Płyną zawsze dar miłości. 
Dziękuję Ci, że dałaś mi życie, 
za to, że mogę istnieć, 
Za to, że zawsze w potrzebie 
jesteś blisko i wspierasz mnie. 
 
 
Ty Mamusiu,  
dla gromadki dzieci kochających  
jesteś podporą, przykładem i siłą.  
Życzymy Ci dzisiaj,  
aby szczęścia słońce  
zawsze dla Ciebie Mamo  
radością świeciło! 
Tak bardzo Cię kocham...  
 
Tata i mama. Oni w szczęściu, w nieszczęściu, radości i smutku – stać będą przy mnie. 
 Zawsze gotowi przebaczać, zawsze jednakowo dobrzy dla mnie, kochający. 
 Oni jedyni, gdy kochają , to nie dlatego, że jestem ładny, miły lub mądry. Ale dlatego, że 
jestem ich dzieckiem.  



 
 
Dużo na świecie, dużo jest ludzi 
Wśród nich mój Tatuś co się tak trudzi 
By w naszym domu nie brakowało niczego 
Kocha mnie bardzo i brata mojego. 
 
Dużo na  świecie, dużo jest ludzi 
Wśród nich Mamusia co się tak trudzi 
O dobry obiad i o śniadanie 
 O nasze  buty i o ubranie. 
 
Wszyscy : Swoim rodzicom co tak pracują 
Uprzejmie dzieci dzisiaj dziękują 
 
Wiemy jak ciężko pracujesz tato! 
Bardzo Cię wszyscy kochamy za to 
A także za Twoje szlachetne serce 
W którym rodzina pierwsze ma miejsce. 
W ten dzień świąteczny przyjmij podziękę za wiarę, mądrość, ojcowską rękę 
wysłuchaj życzeń co z serca płyną 
Niech wichry mroźne Ciebie ominą . 
 
W błękitnych oczach Mamy 
Pogodne niebo fruwa. 
Kiedy zasypiam – to Ona 
Jak gwiazda nad snem mym czuwa. 
A w czarnych oczach Mamy 
Noc od samego świtu 
Okrywa mnie skrzydłami 
Ze srebra i błękitu. 
 
Mój tata nie jest Batmanem, 
I nie biega na siłownię nad ranem 
Tata nie ma mięśni wielkich jak banie 
I nie robi stu przysiadów przed spaniem 
Ale spróbuj porozmawiać z moim Tatą 
Można słuchać Go bez przerwy całe lato, 
Rozmawiamy z Nim o wszystkim 
Od wieczora aż do rana 
Nie zmieniłbym Go nigdy w życiu 
Na żadnego Batmana. 
Żadne słowa nie oddadzą tego,  
kim dla mnie Jesteś.  
Żaden płomień nie strawi mego do Ciebie uczucia. 
Żaden człowiek nie zrobi dla mnie tyle,  
ile Ty dla mnie zrobiłaś. 
Kocham Cię Mamo. 
Za Twą miłość z Twego serca, 
Za trud z wychowaniem mnie. 



Dziś w Dniu Matki przyjmij proszę, 
Te życzenia skromne me. 
 
Kochani moi Rodzice, za wszystko dziś dziękuję Wam 
za miłość, ktorą mi dajecie 
za ciepła rodzinnego dom 
za Wasz trud mego wychowania 
za to, że przy mnie jesteście 
za pomoc, którą mi niesiecie 
bardzo dziękuję Wam. 
 
 
Dziękuję Ci za Twój uśmiech,  
który ogrzewa mnie w różnych  
chwilach życia, a najbardziej  
dziękuję Ci za to, że jesteś... 
Abyś zawsze przy nas była  
najpiękniejsza i jedyna  
mądra, dobra, ukochana  
taka bliska - nasza Mama.  
Więc Mamusiu nadstaw uszka  
i zapytaj się serduszka  
niech Ci powie jego bicie  
że kochamy Cię nad życie. 
 
Dziękuję Ci, ze dałaś 
mi życie, 
za to, że mogę istnieć, 
Za to, że zawsze  
w potrzebie 
jesteś blisko 
i wspierasz mnie, 
Te chwile razem 
spędzone, 
radosne i smutne, 
nigdy nie będą stracone. 
Wzloty i upadki? 
To nieistotne 
Dla mnie liczysz się 
tylko TY 
Twe serce-Serce Matki! 
 
Dziękuję Ci, ze znosiłaś moje humory, prowokacje, 
Lenistwo, bunt, złość i  hałas, 
Głupotę i popisy, całą gamę wybryków, 
Które dzieciak obmyśla, aby zobaczyć, 
Na jak wiele może sobie pozwolić. 
Ty jednak nie przestawałaś mnie kochać. 
Jak to możliwe? 
 Nie wiem. 



Ale dziękuję Ci. 
Przy Tobie pierwsze słowo  
Mamo powiedziałam  
Przy Tobie pierwsze kroki stawiałam  
i choć czas szybko płynie 
słowo Mama nigdy nie zginie.  
 
A kiedy będzie słońce i lato, 
Pójdziemy sobie na spacer z tatą. 
Ja będę miała nową sukienkę,  
Tato mnie będzie trzymał za rękę. 
Pójdziemy wolno, prosto przed siebie, 
Będziemy liczyć chmury na niebie 
Będziemy liczyć drzewa przy drodze, 
Będziemy skakać na jednej nodze. 
 
 
 
Miniemy kino, szkołę, aptekę, 
Jeszcze spojrzymy z mostu, na rzekę 
Jeszcze okruchy rzucimy falom 
Kupimy w kiosku różowy balon, 
Kiedy już będę zmęczona? 
Tato posadzi mnie na ramiona 
Tacy będziemy jak nikt szczęśliwi 
A wokół ludzie będą patrzyli na to  
Jak na brana niesie mnie tato?” 
 
Tatusiu kochany, 
my z serca Ci składamy: 
Zdrowia, sił i codziennej radości, 
żadnych problemów ze stawami kości. 
Obyś miał zawsze spokojną głowę, 
do nas - dziewczyn nerwy stalowe. 
Niech Ci płyną jak najmilej 
życia trudne chwile, 
w dzień dzisiejszy Tatku miły, 
tego my  
córeczki Ci życzymy! 
 
 
Jakie złożyć życzenia 
w dzień Twojego imienia 
mają dzieci Twe, Mamo Kochana? 
Tobie, która się starasz 
wszystko zrobić nam zaraz 
i pracujesz od samego rana? 
Za Twe serce, starania 
za zmartwienia, niespania, 
w dzień imienin przyjmij ślubowanie, 



że kochamy cię przecież 
jak nikogo na świecie 
i kochać Cię nigdy nie przestaniem! 
 
 
 
Niech Ci się spełnią pragnienia, 
niech słonko zawsze Ci świeci - 
przyjmij te skromne życzenia, 
i kiedy dużo przejdzie już dni 
z małego synka zrobi się syn 
i na mężczyznę wyrosnę. 
 
Dziś w dniu Ich święta  
Chcemy podziękować z serca całego: 
Za miłość, troskę, oddanie 
Bajek na dobranoc czytanie 
Za plaster na rozbitym kolanie 
I świeże bułeczki na śniadanie 
Za zabawki i ciuchy nowe 
No i za...kieszonkowe. 
 
Za to, że zawsze, gdy ich potrzebujemy 
są – i za to bardzo dziękujemy. 
 
Za Wasze troski, poświecenia 
Za Waszą miłość rodzicielską nigdy nie zachwianą 
Chcemy piosenką podziękować – kochany Tato i kochana Mamo 
Dziękujemy całym sercem z sił całych 
Dziękujemy za przeżycie szczęśliwych chwil 
Czasem w życiu brakuje tego słowa dziękuję 
Co pomaga i innym, i nam 
Po co w ciszy je więzić 
Nich uleci najprędzej 
W tej piosence swobodnej 
Jak ptak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 


