
Scenariusz uroczystości szkolnej z okazji Dnia Matki 

w dniu 02.06.2008r. 

 

 
Osoby prowadzące: Elżbieta Skólska 
                                 Halszka Cyberska 
                                 Agnieszka Witkowska-Strzelec 
                                 Beata Świątkowska   
 
Cele edukacyjne: 
- rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć miłości, wdzięczności matkom, 
- rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi 
 
Środki dydaktyczne: 
- wystrój sali gimnastycznej – imitacja wyspy hawajskiej, 
- prezentacje multimedialne, laptop i projektor multimedialny, 
- nagrania muzyczne-hawajskie, 
- naszyjniki hawajskie dla matek, 
 
 
 
Przebieg uroczystości: 
 
1. Film pt. „Hawaje-wschód” M.Lorenca (w trakcie filmu wciągnięcie dużego słońca); 
2. Pozdrowienie po hawajsku, tłumaczenie w wykonaniu prowadzących: 
 
E:  

I KU A HELE MAI I KA'AINA,HE HALE, HE I'AI NOU, NOU KA'AINA;  

jeśli chcesz odwiedzić moją ziemię, czeka na Ciebie dom, poi i  

ryba. Niech będzie to Twoja ziemia. 

Takie płynące z serca powitanie można usłyszeć tylko na  

Hawajach-najpiękniejszym miejscu na ziemi. Witaj w moim hawajskim  

ogrodzie. Jeśli szukasz inspiracji, hawajskiej mądrości huny, radości  

płynącej z hawajskiego tańca, swobody bycia we własnym ciele i Ducha  

Aloha trafiłeś we właściwe miejsce. Witaj w naszej  ohana-rodzinie. Zawsze  

jesteś tu mile widziany. 

 
3. Piosenka „ Hawaje welcome to” w wykonaniu prowadzących: 
 

„Hawaje welcome to, Bahama Mama luz 
Afryka dzika dawno odkryta, Hawaje welcome to 

Hawaje welcome to, sun of Jamaica blues 
Polish Barbados i Galapagos Hawaje welcome to”  x 2 

 
 
 
 
 
 
 



 
4. Powitanie: 
A:  

 Aloha!!! My hawajskie przewodniczki (Ele-ele, Bele-bele, Hele-hele,Ile-Ile i Ale-ale) 

serdecznie witamy na naszej hawajskiej wyspie. Mamy przyjemność Zabrać Was Drogie 

Mamy w, myślę że  podróż życia. Program wycieczki to jedna wielka niespodzianka. Możemy 

tylko zapewnić, iż w swoim biurze podróży, dokonałyście Panie, właściwego wyboru i kiedy 

wyprawa będzie się miała ku końcowi, nie będziecie chciały zdjąć naszyjników z egzotycznych 

kwiatów, którymi zostałyście obdarowane po wylądowaniu i opuścić tego  

uroczego miejsca. Dziś będziecie mogły zobaczyć, poznać i odkryć walory i atrakcje  

tego zakątka, same ich doświadczyć i czerpać z nich przyjemność. Poznajcie  

ciepły i przyjemny klimat Hawajów. 

Zatem ,Już za chwileczkę , już za momencik w atmosferę tych wysp-wysp  

kojarzących się z wakacjami, odpoczynkiem i pełnym relaksem wprowadzi  

nas taniec polinezyjskiego zespołu Papaya; 

 
5.TANIEC ZESPOŁU PAPAJA DANCE. 
- włączenie się do tańca wszystkich uczniów. 
6. Zaproszenie przybyłych matek do losowania: 
A:  

Zespół Papaja Dance podbił nasze serca. I nie tylko, poderwał nas wszystkich do tańca. 

A teraz wylosujemy kilka mam do jednej z atrakcji- niespodzianek - szczęśliwcy wygrają 

darmowe lekcje tańca i pobyt w remontowanym, przepraszam renomowanym ośrodku SPA 

mieszczącym się na naszej wyspie. 
 
7. H:  LOSOWANIE-WERDYKT NA SALSĘ 
 
8. Nauka tańca SALSY  w wykonaniu 10 wylosowanych matek. 
 
9.H:  WERDYKT DO SPA ( Chaberka, Golnik, Kostka, Wiśniewska) 
 
10. Charakterystyka Hawajów i zaproszenie do zabawy „Chodzenie po kamieniach”: 
 
H: 

Hawaje to grupa wysp wulkanicznych położonych w centralnej części  

północnego Pacyfiku. Wyspy hawajskie mają bardzo różnorodną  

scenerię:szczyty gór, złote plaże otoczone palmami, imponujące klify,  

wielokolorowe kaniony, bujny las tropikalny, jałowe, wypalone słońcem  

pastwiska. Obecnie znajdujemy się na jednej z 8 wysp Hawajów-Hawaii,  

która jest największą wyspą i najbardziej zróżnicowaną pod względem  

scenerii - od gorących piaszczystych plaż kolorowych aż po mroźne  

i wietrzne szczyty górskie; wilgotny , zielony las tropikalny aż po  

atrakcję tej wyspy- czynny wulkan Kilawea. Jest on najbardziej aktywnym  

wulkanem na świecie. Jak widzą państwo cały czas daje znać o sobie  

wydobywając ze swego wnętrza gorące opary powietrza i co jakiś czas  

wyrzucając potok gorącej lawy i kamieni. Nigdy nie wiemy kiedy  

„potwór” zacznie dawać o sobie znać i wówczas jesteśmy  

zmuszeni pokonać „jęzor” wylewającej się lawy przechodząc przez kamienie. 

Otóż chwilę przed Państwa przybyciem miała miejsce erupcja i niektóre z  

mam będą mogły teraz odczuć drogocenny wpływ jaki mają ciepło i zimno na  



receptory stóp, a tym samym na cały organizm. 

 
11.H: LOSOWANIE DO ZABAWY „CHODZENIE PO KAMIENIACH” 
 
12. H: ZABAWA „CHODZENIE PO KAMIENIACH”(muzyka „noka, noka”)-6,8 osób 
 
13. B: Zaproszenie matek do aerobiku: 
A teraz kolejna atrakcja-zapraszamy na pobliska plażę (tu pokazujemy  

naszą plażę) na małe co nie co czyli odrobinę ruchu 

 

14.B: LOSOWANIE DO AEROBIKU – 10 matek 
 
15.B:  AEROBIK  (teledysk do filmu „Król Lew”). 
 
16.E: Zaproszenie do zabawy „nurkowanie”: 
E: 

Jak wiemy znajdujemy się właśnie na wyspie Hawaii, niedaleko położona  

jest nieco mniejsza wyspa Molokai słynąca z przepięknych raf  

koralowych. Aby móc zażyć przyjemności nurkowania i podziwiać podwodny  

świat pełen niespotykanych ryb,które można karmić z ręki, najdłuższą  na  

Hawajach rafę koralową i inne cuda musimy przedostać się  na drugą wyspę  

promem.Jest to wyspa, którą zamieszkują rodzimi hawajczycy mówiący w  

swym własnym języku. Alfabet ich składa się z 12 głosek.Mamy , które  

zostaną wylosowane do poznania tej wyspy i nauki nurkowania staną przed  

pewnym problemem , otóż będą musiały kupić bilet na prom posługując się  

językiem hawajskim, wykorzystując te 12 głosek. A,E,H,I,K,L,M,N,O,P,U,W 

 

17. E:  LOSOWANIE DO ZABAWY „NURKOWANIE”. 
18. E:  Zaproszenie  do kolejnej zabawy „Przechodzenie pod liną”; 
 
E:  Ostał nam się jeno sznur, a więc losujemy następne chętne mamy do  

znanej hawajskiej zabawy „sznura gula łyk”. 

 
19. LOSOWANIE DO ZABAWY „PRZECHODZENIE POD LINĄ” 
 
Zabawa polega na przechodzeniu pod liną, ale z dodatkowym  

utrudnieniem. Poprosimy naszych uroczych kelnerów o dolanie paniom drinka  

...do pełna. 

 
20. E:  PRZECHODZENIE POD LINĄ - 10 MATEK. 
21. A:  OMÓWIENIE WYGLĄDU MATEK POWRACAJĄCYCH ZE SPA; 
 
A: 

O! powracają nasze mamy ze SPA 

 -   który lekarz dziś przyjmował, dr.Lubicz czy dr Drzewiecki. 

czy było Paniom przyjemnie? 

Jak podoba się Paniom efekt pracy kosmetologa? 

 

A teraz popatrzmy na efekty pracy kosmetologa z 10 letnią praktyką  



...na czarno. Widzą państwo jaki wpływ na wygląd ma jeden dzień pobytu w naszym SPA, a co 

byłoby po tygodniu!!! Brawa dla mam i kosmetologa. 

 
22. A: ZDJĘCIE PRZED I PO – wykorzystanie projektora. 
 
23. D: KOMUNIKAT ZZA PARAWANU; 
UWAGA, UWAGA prom na Molokai odpływa za 10 minut. Zapraszamy do  

odprawy, a kto nie ma biletu to do kasy szybciorem, szybciorem; 

 

Panie, które wylosowały naukę nurkowania prosimy szybko do kasy po  

bilety. 

 
24. H:  KUPOWANIE BILETÓW 
Rozmowa z kasjerem po hawajsku. Kasjer w końcu pyta: Where are you from?  

Odp. Z Polski. To nie można było tak od razu. 

 
Bilety kupione, więc odpływamy na Molokai 

 
25. H:  ZABAWA „NURKOWANIE” 
(omawianie gestów nurka przewodnika, przepływa ryba z napisem humukumu., wachlowanie 

folią). 

 

26. H:  Wywiad z uczestniczkami zabawy „Nurkowanie”; 
- gdzie jest Nemo? 

- Czy któraś z nurkujących pań widziała Nemo? 

- Czy pamiętają panie nazwę ryby przepływającej tuż pod bokiem? 

- Czy wiedzą Panie , że to nie złota rybka spełnia życzenia, tylko  

humuhumunukunuku apuaa? 

To wołamy wszyscy humuhumunukunuku, może przypłynie? 

O! jest, to proszę pomysleć sobie 3 życzenia a na pewno się spełnią. 

 

 
27.A:  ZAPROSZENIE MATEK DO TAŃCA HULA; 
A: 

Drogie Mamy! Ileż atrakcji na tej wyspie. Niestety czas pobytu nieubłaganie się kończy. Mimo 

tego zapraszamy na kolejną ucztę dla zmysłów, pełną wdzięku i gracji. Zapraszamy na 

hawajski taniec hula, dla którego charakterystyczne są ruchy bioder, rytmiczne kroki i gesty 

rąk. 

 
28. TANIEC HULA 
 
29. E: Pożegnanie matek przybyłych na Hawaje; 
 
E:  Słońce chyli się ku zachodowi, kończy się piękny dzień na Hawajach. 

Zapraszamy do ponownego odwiedzenia tych uroczych wysp. A teraz  

pędzimy już na lotnisko i wracamy do Polski. 

 

30. FILM „ZACHÓD SŁOŃCA”- zaciemnienie sali, opuszczenie dużego słońca. 
31.  ODGŁOS LECĄCEGO SAMOLOTU , GWAR NA LOTNISKU 
(prowadzące zdejmują chusty, naszyjniki z kwiatów i witają mamy) 



32. B:  POWITANIE MATEK PRZYBYŁYCH Z PODRÓŻY; 
B:   

Witamy drogie mamy przybyłe z dalekiej podróży. Mamy nadzieję, że Panie  

miło spędziły czas i wypoczęły. A tutaj już na Was czekają Wasze dzieci,  

żeby powitać swoje mamy i wręczyć im podarunki. (Piosenka „Nie ma jak u mamy” 

 W. Młynarskiego). 

A my zapraszamy wszystkich na boisko na piknik przygotowany dla dzieci. 

 


