
ZAJĘCIA TEATRALNE CZ.V 

 

Zbliża się Dzień Matki spróbujemy przygotować przedstawienie z tej okazji. Mam nadzieję, że się 

zaangażujecie w ten pomysł. Przydzieliłam wam role. Sprawdźcie, co macie przygotować. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE. WYKONAJCIE PORTRETY WASZYCH MAM, KAŻDY W DOWOLNEJ 

TECHNICE, WYKONAJCIE TEŻ DUŻE CZERWONE SERDUSZKO. 

ZRÓBCIE ZDJĘCIA I PRZEŚLIJCIE DO PANI MONIKI LUB WYCHOWAWCY. 

ZACHOWAJCIE PRACE. 

 

 

 



PRZYDZIAŁ RÓL 

Przeczytaj swoją rolę, przepisz ją ładnie, zrób zdjęcie przepisanej roli i wyślij do wychowawcy. 

Naucz się czytać, potem naucz się swojej roli na pamięć. 

 

IGA- Witam wszystkich, w pas się kłaniam i zapraszam do zwiedzania! 

 

Kamil W.- Do zwiedzania, oglądania i portretów podziwiania. 

 

Bartek – Rzadka dziś przed wami gratka – każdy obraz to zagadka. 

 

Kinga- Spójrzcie najpierw na te damę- przypomina trochę mamę? 

 

Damian L.-Mamę? Gdzież tam! Ani, ani! Zbroję nosi ta tu pani, a o ile wiem, to mamy nie bywają 

rycerzami. 

 

Ewelina D.- Rycerzami może nie, lecz gdy nam się dzieje źle, mama zawsze przy nas stoi, broniąc 

nas jak rycerz w zbroi. Tak to widzę w każdym razie! I stąd zbroja na obrazie. 

 

Damian L.- No cóż ….Muszę przyznać szczerze: mama bywa mym rycerzem. 

 

Ewelina D.- Więc mój pomysł jak się zdaje, wreszcie dziwić cię przestaje? 

 

Magda D. - Ale tu, na tym portrecie, widać wróżkę, no a przecież żadna z mam, nie ma co kryć, 

wróżką by nie mogła być. 

 

Ewelina D. Nie? A spełnia twe marzenia? Umie smutek w radość zmieniać? Odgaduje, o czym 

śnisz i co chciałabyś robić dziś? 

 

Magda D.- To dlatego, moim zdaniem, wróżka tkwi w każdziutkiej mamie! 

 

Klaudia A- Wróżka, rycerz-to rozumiem. Ale pojąć już nie umiem, czemu na tym tu portrecie mama 

ma balonem lecieć? 

 

Kacper Ć.- Oczywiście z tej przyczyny, że jak wszystkie w krąg dziewczyny mama czasem się 

rozmarzy...Z głową w chmurach jej do twarzy! 

 

Eryk Sz. - Proszę spojrzeć jeszcze tam, na portrety innych mam. 

 

Mateusz W.- Jedna przy ognisku kuca, drwa do ognia sprawnie wrzuca, druga za to jest sztangistką 

i udźwignąć umie wszystko. 

 

Adam – A ta fartuch ma jak lekarz, bo dostrzega już z daleka, kiedy coś dolega nam. 

 

Igor S. - Fajne te portrety mam! A w dodatku każdy inny! 

 

Gabryś – Takie właśnie być powinny- każda z mam ma inny talent, każda tysiąc innych zalet. 

 

Kacper J. - Ciekaw jestem, które dzieło najszczególniej was ujęło? 

 

Klaudia W. Czy się któraś z tych tu mam do serduszka wkradła wam? 

 

Wszyscy razem- Czy się wkradła? Sprawa jasna! Najkochańsza z mam – ta własna! 



 

Przypomnij sobie piosenki, które śpiewaliśmy 

 

 

Jesteś mamo skarbem mym- ( Śpiewające Brzdące) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 

 

Kiedy mija noc i dzień nastaje , 

Zawsze mówisz mi -witaj kochanie 

Po czym tulisz mnie, czule całujesz , 

Więc zaśpiewam Ci , to co ja czuję 

Proszę otwórz serce swe 

Niech w nie wpadną słowa te , 

Które Tobie teraz  ja podarować właśnie chcę. 

Ref. Jesteś mamo skarbem mym , 

Kocham Ciebie z całych sił, 

Jesteś wszystkim tym co mam, 

Wszystko Tobie jednej dam 2x 

 

Kiedy mija dzień i noc nastaje , 

Mówisz -miłych snów, moje kochanie 

Po czym  tulisz  mnie , czule całujesz 

Więc zaśpiewam ci to co ja czuję 

Proszę otwórz serce swe 

niech w nie wpadną słowa te, 

Które Tobie teraz ja podarować właśnie chcę 

Ref.Jesteś mamo skarbem mym , 

Kocham Ciebie z całych sił, 

Jesteś wszystkim tym co mam, 

Wszystko Tobie jednej dam 2x 

 

 

Wszystko dla mamusi -( Śpiewające Brzdące) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gVfIX_Vndj4 

 

Laurkę mam wspaniałą ,co w środku ma serduszko, 

Ja schowam ją w sekrecie, mamusi pod poduszką 

 

Ref. La,la,la, la,la,la, mamusi pod poduszką 2x 

 

Jabłuszko w mym ogródku ,pod drzewem samo leży, 

Położę je w sekrecie ,mamusi na talerzyk 

 

Ref. La,la,la,la,la,la, mamusi na talerzyk 

 

Mam jeszcze jeden prezent to buziak na dobranoc, 

Ja oddam go w sekrecie , mamusi mojej na noc 

 

Ref. La,la,la, la,la,la, mamusi mojej na noc 2x 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g
https://www.youtube.com/watch?v=gVfIX_Vndj4

