
WSZYSCY 

Witajcie goście mili, 

dobrze, że jesteście. 

Dzisiaj nasz program 

poznacie wreszcie. 

 

To, co zobaczycie 

nagrodźcie brawami. 

Teraz zapraszamy -  

bawcie się z nami. 

Kochana mamo, kochany tato 

Dziś podziękować chcemy wam za to  

Że o nas dbacie, że nas kochacie 

Że wszystkie psoty nam wybaczacie! 

 

NARRATOR: Marcelinka 

W czarodziejskiej krainie 

rosną kwiaty pachnące. 

Ciągle śpiewają ptaki 

i zawsze świeci słońce. 

 

NARRATOR: Ania 

Tam Maja i Gucio  

wesoło fruwają 

o mamie i tacie  

głośno rozmawiają 

 

 

 

GUCIO- Gustaw 

 

Dziś mama i tata  

swoje święto mają 

całusy przyjmują,  

piosenek słuchają. 

 

 

MAJA - Zuzia  

Może ja wybiorę 

kwiaty piękne, pachnące. 

Dodam do nich życzenia 

i serce kochające. 

 



KWIATY-  Radek, Mikołaj 

 

Chociaż psoty i figle 

mam czasami w głowie 

będę grzeczny od dzisiaj 

mamo, tato przyrzekam tobie. 

 

KWIATY- Emilka, Wiktoria, Leon 

Będę zawsze grzeczna(y), 

potrafię to wspaniale. 

Chociaż przyznam szczerze 

nie jest to łatwe wcale. 

 

KWIATY- Misia, Fabian 

Jak tylko potrafię 

chętnie pomogę, 

pozmywam naczynia, 

umyję podłogę. 

 

KWIATY- Maksiu Pom., Maksiu Pol. 

A ty w tym czasie mamusiu 

odpocznij troszeczkę sobie. 

Ja się cichutko pobawię,  

nie będę przeszkadzać tobie. 

 

KWIATY- Franek, Antoś K. 

Potem na naszej kanapie 

z  tatą usiądziemy. 

Będziemy czytać książki 

i dobre ciasto zjemy. 

 

PIOSENKA 

Rosną sobie kwiatki na łące 

 

 

 



NARRATOR- Marcelinka 

Ze słoikiem miodu 

pomiędzy kwiatami 

idzie miś Puchatek  

kwiaty + Julka : Prosimy, zostań z nami. 

 

 

KUBUŚ PUCHATEK- Oliś 

 

Witam wszystkich gości, 

miodem poczęstuję. 

Za to, że jesteście 

bardzo wam dziękuję. 

I tę śliczną piosenkę  

Mamom ofiaruję. 

 

Piosenka TI AMO 

 

 

NARRATOR - Ania 

 

Oto Czerwony Kapturek 

życzenia wszystkim składa, 

chociaż się spieszy do babci,  

bo babcia chora i słaba. 

 

 

CZERWONY KAPTUREK- Marta 

 

Przyniosłam dla was koszyk 

pełen niespodzianek. 

Za chwilę każdy z gości 

piękną laurkę dostanie. 

 

Do tego ogromny bukiet 

pachnących majowych kwiatów 

i życzenia  od wszystkich  

obecnych tu przedszkolaków. 

 

 

Piosenka 

Dla rodziców to piosenka 

 

 

 



NRRATOR - Marcelinka 

 

Zaraz wszyscy zobaczą 

taniec nad tańcami, 

który każde dziecko  

wykona dla taty i mamy. 

 

 

Taniec  

 

 

NARRATOR - Ania 

 

Kto to właśnie dzisiaj 

dzielnie do nas kroczy? 

To niebieskie Smerfy, 

już słychać ich głosy. 

 

 

 

SMURFY: Kaspian, Zosia, Natan, Blanka, Adam,  

Wszyscy mocno 

tatusia kochamy. 

Zaraz dla niego 

piosenkę zaśpiewamy!!! 

 
Piosenka: Tata choć obiad przypala 
 
 
NARRATOR - Marcelinka 
 
Kot w butach leśną drogą kroczy. 
Zaraz wszystkich gości 
wdziękiem zauroczy. 
 
 
KOT W BUTACH- Antoś W. 
 
Dziękujemy wszystkim,  
że jesteście z nami. 
Każde dziecko lubi 
pobyć z rodzicami. 
Niechaj  dzień dzisiejszy 
 w pamięci zostanie. 
Dziękuję za niego tacie, 
dziękuję za niego mamie. 
 



WSZYSCY 
 
Kochamy was rodzice,  

żyjcie nam sto lat! 

Niechaj to usłyszy 

dzisiaj cały świat. 

 


