Scenariusz
z okazji ŚWIĘTA RODZINY
dla dzieci przedszkolnych
1 podkład
Tomek
Wszystkie dzieci dziś w zerówce są pięknie ubrane,
Bo dziś przyszli do nas goście, rodzice kochani.
Piosenka MASZERUJE WIOSNA 2
Natalia
Ach! jak miło!
Jak przyjemnie, że są mili goście.
Ja mamusię ucałuję,
tak będzie najprościej.
Dziękuję Ci mamusiu,
Przyjmij moje słowa,
Dla mnie szczęście to największe,
gdy jesteś wesoła.
KONIK 3
Karolina
Dziękuję Ci Tato
Za serca pogodę
A kiedy dorosnę
To Cię nie zawiodę
Uwielbiam, gdy czytasz mi książeczki,
Lub gdy opowiadasz mi bajeczki.
Lubię, gdy na kolanach mnie sadzasz
I na każdą psotę zawsze się zgadzasz.
Lubię, gdy uśmiechasz się do mnie
Po prostu kocham Cię ogromnie!!!

piosenka Święto Taty 4
1.Słońce mocno przygrzewa,
jaki piękny mamy czas
święto Taty już się zbliża
szumi rzeka, szumi las.
2.Zerwe kwiatki pachnące,
piękny bukiet zrobię sam,
złożę Tacie dziś życzenia
i w prezencie kwiaty dam.
3.Potem razem pójdziemy,
spacerować poprzez las,
bardzo lubię z moim Tatą,
spędzać wspólnie wolny czas.

Wojtuś
Ja Mamusiu Ci dziękuję
Za Twe piękne oczy,
Które na mnie spoglądają
Zawsze w dzień i w nocy.
Za Twe ręce ukochane,
Zawsze miłe, czułe,
Tak zmęczone spracowane,
Dzisiaj Ci dziękuję.
piosenka Walczyk dla rodziców 5
muzyka Jan Kasprzak słowa Józef Soliński

1. Ten walczyk jest dla rodziców,
dziś tańczą go raz-dwa-trzy.
Mamusia ma piękną suknię,
a spinka w jej włosach lśni.
2. Nasz tatuś prowadzi mamę
w tym tańcu na raz-dwa-trzy.
Braciszek patrzy z podziwem: Siostrzyczko, popatrz i ty.
3. Rodzice lekko wirują,
muzyka gra raz-dwa-trzy.
Zapraszam siostrę do walca:
- Zatańczmy takle i my!
4. Ten walczyk jest dla rodzićów,
wciąż tańczą go raz-dwa-trzy.
Pobiegnę po kwiaty dla nich;
będą to fiołki i bzy.
Kinga
Że mnie bierzesz
Zawsze z sobą,
Pokazujesz kwiaty,
Niebo, chmury,
Trawę, mrówki
I przeróżne ptaki.
Tomek
Za piosenki kiedy śpiewasz,
Za Twój głos kochany,
Zawsze poznam go wśród innych
Głos kochanej Mamy.

Za Twe noce przy mym łóżku,
Kiedy jestem chory
Ty Mamusiu mnie wyleczysz ,
Nie trzeba doktora.
Taniec SZOT 6
Sylwia
Dziękuję Ci Mamusiu,
Że mi łzy ocierasz,
Bez powodu nieraz płaczę,
A Ty się nie gniewasz
Za cierpliwość, gdy mnie uczysz,
Bym była dobra miła,
Bym kochała wszystkich ludzi,
Żeby mnie lubili.

Daniel
Szczęścia, uśmiechu,
Dużo radości,
Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,
Samych przyjemnych w Twym życiu zdarzeń
Po kamieniu spływa woda,
Po policzku spływa łza,
Nie myśl Tatusiu, że Cię nikt nie kocha,
Bo Cię kocham właśnie ja!!!

Piosenka Kałużowy deszcz 7
muzyka Adam Skorupka słowa Anna Warecka,
1. Biegać po kałużach to przyjemność duża,
chlapać się wesoło każde dziecko chce.
Biegać po kałużach i po deszczach, burzach,
pryskać wszystkim wkoło to zabawa jest.
Kto w kaloszach chodzi i jak kaczka brodzi,
wody się nie boi, dobrze bawi się.
Gdy będziemy duzi, wtedy do kałuży
nie będziemy wchodzić - każdy o tym wie.

Ref.:

Wyjdę sobie na podwórze, takie fajne są kałuże,
kiedy pada deszcz, kałużowy deszcz.
Dziś na spacer pójdę z tatą i w kałuży się pochlapię,
kiedy pada deszcz, kałużowy deszcz.

2. Kiedy zła pogoda, to niewielka szkoda,
bo w kałuży woda do zabawy jest;
a jak deszcz na dworze, mogę w każdej porze,

gdy kalosze włożę, dobrze bawić się.
Biegać po kałużach to przyjemność duża,
dzisiaj z nami mama będzie biegać też. .
Mamo, włóż kalosze, a jak cię poproszę,
pobiegniemy razem, kiedy pada deszcz.
Ref.:

Wyjdę sobie na podwórze...

Patrycja
Drogi Tato uśmiechnij się,
Przecież dzisiaj jest Twój dzień,
Dlatego przesyłam całusa mocnego,
Życząc Ci szczerze wszystkiego dobrego
Dużo zdrowia i miłości,
Mocy śmiechu i słodkości,
Mało smutku oraz łez
Pełni szczęścia, jeśli chcesz.
Piosenka Szarpany 8

Wpadł na parkiet stary gazda
Ostra była wtedy jazda
Lecz nie liczą się drobiazgi
Gdy wokoło lecą drzazgi
Szarpią gazdą dziwne tiki
Rodem prosto z Ameryki
Tak buzuje krew górala
Gdy nim zwyrtnie czarna lala
Ref.: Tańcz - nie żałuj podłogi
Tańcz - niech niosą cię nogi
Tańcz - niech ludzie się gapią
Tańcz - aż skurcze się złapią
Tańcz - na pełnych obrotach
Tańcz - bo minie ochota
Tańcz - nic nie myśl na razie
Tańcz - jak gazda w ekstazie Tańcz
Każdy gazdę podpatruje
Dzikie ruchy naśladuje
-Nikt dziś niepodpiera-ściany
Cały naród poszedł w tany
Ni to fokstrot ni krzesany
Nowy taniec zwą szarpanym
Ledwo trzyma się tańcbuda
Widać z tego deal się udał

Ref.: Tańcz - nie żałuj podłogi ...
Szarpie mama szarpie tata
Szarpie stryj i żona brata
Szarpie sąsiad i sąsiadka
Nawet babka szarpie dziadka
Rządzi krajem styl szarpany
To zasługa czarnej damy
Dowód na to że nowości
Zawsze biorą się z miłości
Ref.: Tańcz - nie żałuj podłogi ...

Madzia
Tatku Ty mnie życia uczyłeś
Wszystko, co miałeś mi poświęciłeś
Nikt nie ofiaruje nigdy mi więcej
Dziś Ci więc daję swe serce w podzięce.
Małe moje ręce
Serduszko gorące,
Nikt mnie tak jak Tatuś
Nie kocha pod słońcem
Jakub
Za Twe czułe serce,
Za mądre nakazy
W dniu Twojego święta
Dziękuję – sto razy!
spędzać wspólnie wolny czas.

Jaki dzień wesoły 9
1. Jaki dzień wesoły,
Jaki dzień radosny,
Wszystko dziś się śmieje,
Pachna kwiaty wiosny.
Ref. Puk – puk, serce bije
Równo, równiutenko,
Kocham Cię Mamusiu,
Kocham Cię Mateńko.
2.I znów dzień pogodny
złota nitkę splata,
wszystko znów radosne,
pachną róże lata.

Ref. Puk – puk, serce bije
Równo, równiuteńko,
Kocham Cię Tatusiu,
Kocham Tatuleńko.
3. Bo te dni świąteczne
Pełne są radości
Niechaj będą zawsze
w kwiatach i miłości
Ref. Puk – puk serca biją,
Puk –puk jak tam -tamy,
Mamusiu ,Tatusiu bardzo Was kochamy.
Wręczenie kwiatów i upominków, złożenie życzeń rodzicom i wspólny poczęstunek.
Opracowała: mgr Maria Szajny

