
Rodzinka, ach Rodzinka! 

 Maj to piękny miesiąc nie tylko ze względu na pogodę. Obchodzimy w nim jedno z milszych świąt- Dzień Matki 
(26.05.). Ale nie każdy pamięta, że 15 maja świętuje się ustanowiony 20 lat temu przez Organizację Narodów Zjedno-
czonych Międzynarodowy Dzień Rodziny. Tego właśnie dnia zaprosiliśmy naszych rodziców na spotkanie inne niż zwy-
kle. Nazwaliśmy je „Rodzinka, ach Rodzinka!” 

Nie była to zwykła „wywia-
dówka”. W spotkaniu uczestniczyła 
cała klasa, nasi rodzice i ro-
dzeństwo oraz wychowawczyni Pani 
Bożenka. Na początku uroczystości, 
goście zebrali się w stołówce i 
obejrzeli naszą sztukę „O żabie, 
która miała marzenie’’, inspi-
rowaną tekstem Anny Pawłowskiej-
Niedbały. Zdaniem rodziców wypa-
dliśmy bardzo dobrze, co okazali 
gromkimi brawami.  

Następnie skierowaliśmy się do naszej klasy, gdzie reszta uczniów zaprezentowała wesoły program na te-
mat rodziców. Były to krótkie scenki związane np. z  pracą każdej mamy w domu oraz wierszyki, którymi starali-

śmy się podziękować rodzicom za ich poświęcenie i trosk nas. 
Potem zaczęliśmy tzw. aukcję. Pani odkryła stół, na którym 
leżało wiele „fantów”, należących do naszych mam. Kilka dni 

przed spotkaniem bez ich wiedzy przynieśliśmy je do szkoły. Zabawa 
polegała na tym, że każda mama - po rozpoznaniu swojej własności - 
musiała odczytać polecenie z wylosowanej przypadkowo karteczki. Po 
wykonaniu zadania otrzymywała swoją własność, a na osłodę - wafelki, 
które w większości trafiały do nas, dzieci. Zadania były różne: skoki na 
skakance, odgadniecie co się je, wymienienie zalet swojego dziecka, 
zaśpiewanie fragmentu wierszyka itp. Moja mama musiała dobrze się 
przyjrzeć zebranym, obrócić się, a następnie opisać, jak jestem dzisiaj 
ubrana.  

Następna zabawa pt. „Zgadnij, kim jesteś” polegała na tym, że 
dany uczeń miał przylepioną na plecach kartkę z nazwą jakiegoś 
zwierzęcia i musiał nam zadawać pytania, na które mogliśmy 
odpowiedzieć: „nie” lub „tak”. Na tej podstawie uczestnik zabawy 
zgadywał, kim jest. Udało się wszystkim!   

Podczas spotkania można było oglądać nasze dotychczas wydane „Sztubaki”, kronikę klasową i poczęsto-
wać się słodkościami lub jakim ś napojem. Moim zdaniem było bardzo zabawnie i miło, mimo że trochę stresowali-
śmy się występami przed rodzicami.                                                                                       Maja Bonisławska 


