MAMOS DIENOS ŠVENTĖ
Vaikystės sapnas

Vedėjai: Vaikas ir Karlsonas.
Dalyviai: Meškučių gr., darželio gr., I –V klasių mokiniai
Kiekvienos klasės mokytojai savo grupės pasirodymus ruošia savarankiškai kartu su savo klasės
mokiniais.

⃰ Scena – vaiko kambarys. Vaikas miega lovoje. Iš kažkur toliau pasigirsta Karlsono balsas:
Karlsonas: ku kūūūū...
Vaikas rąžydamasis pabunda iš miego: Kas čia?
Karlsonas ateina į sceną: čia aš, miego ir džemo kontrolė. Norėjau pasidomėti: ar kambarys gerai
šildomas, apklotas vilnonis ir ar „nekanda“?
Vaikas: ne, mama pasirūpino, kad turėčiau viską, ko man reikia: davė gerti šilto pieno ir bandelę su
gardžiu džemu. Apklostė prieš miegą, paskaitė pasaką. Mano mama – pati nuostabiausia.
Karlsonas: Gerai, tada kitas patikrinimas po valandos.
⃰ Vaikas vėl užmiega. ⃰ Karlsonas vėl ateina į sceną. Rankose laiko dididžiulį medinį ar kokį kitą
šaukštą. Ateina prie vaiko lovos ir vėl pasakoja.
Karlsonas: Vaike, aš turiu tau kelis klausimus: gal tu galėtum man papasakoti, kas yra mama? Iš kur ji
gauna gardaus džemo?
Vaikas: Karlsonai, labai sunku pasakyti vienu sakiniu, kas yra mama. Mama, tai daugiau už smėlio dėžę.
Na, supranti, smėlio dėžė yra pats didžiausias mano turtas. Ten galėčiau būti dieną ir naktį, be maisto ir
miego. Bet mano mama – daugiau už smėlio dėžę.
Karlsonas: Vaike, ar mama tau brangesnė net už tris litrus gardaus džemo, o gal net pilį skaniausio
džemo? Hmm, keista... Keistas tu vaikas... labai keistas.

Karlsonas: O kas čia? *Rodo pirštu į auditoriją.
Vaikas: Kaimynai. Nekreipk į juos dėmesio.
Karlsonas: O kodėl jie visi į tavo langus žiūri?
Vaikas: Smalsūs labai :)
Karlsonas: Vaike, o tu džemo turi? Kol nesuvalgau džemo - nieko nesuprantu. O labai norėčiau suprasti,
kas yra mama.
Vaikas: Turiu, šaldytume. Regis, abrikosų džemo.
Karlsonas: Kaip nuostabu. Vaike, gal tu, kol eisi atnešti džemo, aš galėčiau daugiau sužinoti, kas yra
mama?
Vaikas: Žinoma. Aš turiu daug draugų, kurie turi juos mylinčias mamas. Ir jie gali daug daugiau
papasakoti apie savas mamas. Ateikite mieli vaikai, papasakokite apie savas mamas. O aš einu paiimti
džemo iš šaldytuvo.
* Karlsonas atsisėda prie kolonos. Vaikas išeina iš scenos paiimti džemo.
1. Meškučių grupės pasirodymas.
Galima sakyti šitą eilėraštį:
Kur mano pradžia?
Už tūkstančio mylių.
Prieš tūkstantį metų.
Mamos pilve.
Po širdim.

Kur mano tąsa?
Ant mamos rankų.
Mamos akyse.
Mamos mintyse.
Tenai mano tąsa.
<...>

O kur mano pabaiga?
Už tūkstančio mylių.
Po tūkstančio metų.
Mamos pilve.
Mamos akyse.
Mamos mintyse.
Pabaigos nėra.
Tėra tik tąsa...
⃰ Dalyviai nusilenkia ir išeina... * Karsonas kartu su vaiku ateina į sceną.
Vaikas: štai, mano mielas drauge, atnešiau tau džemo. Pasistiprink. Ar jau dabar daugiau supranti, kas
yra mama.
Karlsonas: tu buvai teisus. Mama – svarbus žodis. Aš supratau, kad mama yra mūsų visų pradžia. Kaip
gražu, niekada nebuvau apie tai susimąstęs.
Vaikas: mes, vaikai, labai mylime savo mamas. Dėl jų kuriame nuostabius dalykus. Ar dar norėtum
daugiau sužinoti apie mamą? Pakvieskime kitus vaikus....
2. Darželio vaikų pasirodymas (šokis).
Vaikas: Karlsonai, ar matei, kaip švytėjo vaikų akys, kai jie šoko šį šokį mamai?
Karlsonas: hmm, bet gal jie labiau norėjo džemo??? Aš niekam neduosiu savo džemo. Manau, aš daug
labiau suprantu, kai valgau džemą. Vaike, gal tu man dar galėtum duoti dieviškai skanaus džemo?
Vaikas: atleisk, daugiau nebeturiu. Bet žinau, kad kiti vaikai turi.
Karlsonas: papkviesk juos čia, greičiau. Gal jie dar galės papasakoti apie mamą?
3. I klasės vaikai eina pasirodymui į sceną. Vienas vaikas nubėga ir nuneša džemo indelį Karlsonui.
Karlsonas: Kokie gražūs vaikai! Aš beveik supratau, kas yra mama. Bet norėčiau gauti daugiau džemo.
Mažyli, ar dar galėtum pakviesti daugiau vaikų, kurie turi džemo?
Vaikas: Karlsonai, gal tau nevertėtų tiek daug valgyti džemo?
Karlsonas: Vaike, aš labai noriu suprasti, kas yra mama...
Vaikas: et, gerai. Vaikai, ateikite ir atneškite Karsonui daugiau džemo...
4. II-V kl. pasirodymas.

Karlsonas: Kaip nuostabu, atėjau tik džemo, sužinojau tiek daug apie mamą. Kokia tu nuostabi, mama!
O aš taip pat moku vieną dainą apie mama. Vaikai, ar padėsite man ją padainuoti?
⃰ Karlsonas, Vaikas, visi vaikai ir mokytojai dainuoja dainą "Aš širdyje labai myliu savo mamą".

