
Dzień Mamy i Taty, pożegnanie 

 

Dzieci ustawione w półkolu mówią razem wstęp albo jedno wychodzi do przodu.  

 

DZIECKO 1 albo razem: 

Witamy serdecznie naszych miłych gości! 

Przed Wami, Rodzice, dzień pełen radości.  

Z okazji Waszego pięknego święta 

Każdy przedszkolak o Was pamięta. 

Wszystko, co miłe znajdziemy na łące, 

Więc dziś na łące będzie nasz koncert! 

 

Na scenę wychodzą owady.  

Owady zwinięte w kuleczki. Przed nimi leżą dzwonki chromatyczne („cymbałki”).  

 

Słońce przechadza się po scenie. Dotyka kolejno każdego owada. Dotknięty owad siada na piętach, 

przed dzwonkami.  

 

SŁOŃCE: 

Słońce zaświeciło dzisiaj na łące, (kończy zdanie i np. obraca się wokół własnej osi jak baletnica) 

Obudziło wszystkich – bo to czas na koncert! (przeciąga się, ziewa) 

 

Do, re, mi/ re, mi, fa (wykonuje gest jakby grało) 

Niech orkiestra cała gra! (wskazuje na orkiestrę) 

 

Owady grają na dzwonkach do, re, mi, re, mi, fa (CDE, DEF) 

 

SŁOŃCE (rytmicznie, gdy owady skończą): 

Niech orkiestra cała gra! 

 

Słońce siada do dzieci przy dzwonkach.  

 



Piosenka 

PIOSENKA (16, 28, płyta Muzylek Moni Monika Kluza), śpiewają wszyscy, część dzieci z półkola, a 
grają na dzwonkach tylko Ci, którzy grali w etiudzie.  

 

Wszyscy razem dziś śpiewajmy. 

Na dzwoneczkach pięknie grajmy. 

Do, re, mi, re, mi, fa  (C D E, D E F) 

Niech orkiestra cała gra. 

La, la, la, sol, sol, sol (A A A, G G G) 

Dźwięki z nami tańczyć chcą. 

 

Owady i słońce wstają. 

SŁOŃCE: 

Kto jest z nami?  

Owady wychodzą o krok do przodu po przedstawieniu się: 

 

CHRZĄSZCZE: 

Chrząszcze! 

 

PSZCZOŁY: 

Pszczoły! 

 

ŻUK: 

Żuk wesoły! 

 

Gdy wyjdzie ostatnia osoba kłaniają się w jednym momencie. 

 

SŁOŃCE: 

A świerszcze?  

 

OWADY RAZEM: 

Śpią jeszcze! 



 

PSZCZOŁA (staje z boku, jako pierwsza w rzędzie): 

Wczoraj deszcz ich zmoczył! (pokazuje deszcz) 

 

OWADY RAZEM (bez pszczoły, odwracają głowę do prawej, jakby puszczały foszka): 

Fe! 

 

PSZCZOŁA: 

Mróz poszczypał! (pokazuje szczypanie) 

 

OWADY RAZEM (bez pszczoły, odwracają głowę do lewej, jakby puszczały foszka): 

Fe!  

 

PSZCZOŁA: 

A wiatr gonił bez ustanku! (rozkłada ręce na boki) 

 

OWADY RAZEM (bez pszczoły, kładą ręce na biodra):  

O, nie! 

 

SŁOŃCE: 

Może szalik i czapka załatwią sprawę? (skrobie się po głowie) 

 

ŻUK: 

Bez nich zacznijmy zabawę! (machnął ręką) 

 

SŁOŃCE (chwyta dzwonki): 

Gdy stuknę raz, prosto stoicie! (pokazuje jak stanąć, prościutko) 

Gdy stuknę dwa razy, dzióbek robicie! (pokazuje dzióbek) 

Gdy stukać będę bez przerwy, buziaki wysyłacie! (buziaki) 

Gdy pałeczkę dam do góry – dmuchacie! (pokazuje) 

 



Słońce wykonuje kolejno ruchy: gdy słońce uderza raz - dzieci stają prosto, dwa razy - robią dzióbek, 

pięć razy raz po raz - cmokają, gdy daje pałeczkę do góry - dmuchają. Powtarza całość dwa razy.  

 

PSZCZOŁA: 

Patrzcie do góry! Wskazuje palcem niebo. 

 

CHRZĄSZCZ: 

Nadlatują chmury,  

niebo się zmienia! Łapie się za głowę. 

 

SŁOŃCE: 

Przyszedł więc czas na szybkie do widzenia! 

Zamykam oczy, bo zaraz mokro będzie wszędzie 

A gdy otworzę, już Was tu nie będzie! 

 

Owady usuwają się w bok sceny i zamieniają znów w kuleczki. Słońce ziewa, siada skrzyżnie obok nich 

i zasypia (głowa na złożone ręce).  

 

Na scenie ustawiamy parasolki. Piosenka  

Parasolka na kropelki roztańczone 

 

Dzieci wracają do półkola, czwórka wychodzi na środek.  

 

DZIECKO: 

Moja mama, nie wiem czy wiecie,  

Jest najwspanialszą mamą na świecie! 

 

DZIECKO:  

Głowę sobie za to dam,  

Że moja mama jest najlepsza ze wszystkich mam! 

 

DZIECKO:  



To są żarty na sto dwa, najlepszą mamę mam na pewno ja! 

 

DZIECKO:  

Nie kłóćcie się starszaki! To niemiłe atrakcje.  

Każda mama jest wspaniała. Każdy z Was ma rację! 

 

Dzieci kłaniają się i wracają do półkola. Rozsypka?  

 

Piosenka Mamo, moja mamo… 

 

Dziecko:  

Tatuś mój, nie wiem czy wiecie,  

Jest najwspanialszym tatą na świecie, 

Umie grać w piłkę, zabawki naprawia,  

Wygłupia się ze mną i mamę rozbawia.  

 

Dziecko 2: 

Tatuś potrafi naprawdę wszystko prawie, 

Umie być poważny, wygłupiać się w zabawie. 

 

Dziecko 3:  

Nie boi się pająków, ani polnej myszy,  

Czasem śpiewa pod prysznicem,  

czasem książki czyta w ciszy.  

 

Dziecko 4: 

Zawsze pomoże, gdy mam problem z rowerem,  

Tata jest moim superbohaterem! 

 

Przepis na szczęście podam – piosenka 

DZIECKO: 

Jaki miesiąc, czy to kwiecień? 



 

DZIECKO: 

Adaś, co ty pleciesz?  

Czerwiec już, głowę za to dam, 

Bo kalendarz dobrze znam! 

 

DZIECKO: 

Już przedszkole żegnać czas,  

Podstawówka woła nas! 

 

DZIECKO:  

Dużo się tu nauczyłem,  

Śmiałem głośno i bawiłem.  

Każde dziecko o tym wie,  

Że w przedszkolu bawi się! 

 

Kiedy przyjdziesz do przedszkola – piosenka 

 

DZIECKO:  

Szybko minął nam tu czas,  

Dzisiaj czas pożegnać Was.  

Nim zadzwoni szkolny gong, 

Po angielsku będzie song.  

 

Listen girl, listen boy… - piosenka po angielsku  

 

DZIECKO: 

Dziękuję rodzicom, każdemu z Was,  

Paniom i dzieciom za wspaniały czas. 

Teraz czas spełniać szkolne marzenia,  

Kochane przedszkole, dziś mówię Ci 



 

Wszyscy razem: 

Do widzenia! 

 

PIOSENKA NA ZAKOŃCZENIE PRZEDSZKOLA 

 

 

 

 

 

 


