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Iwona Obszańska

Przedstawienie na Dzień Babci i Dziadka

Występują
Babcia
Dziadek
Wnuki w przebraniu wróżki, skrzatów i dworzan

Scenografia
Izba ze stołem, kanapą, kominkiem i miską wypełnioną naczyniami

Rekwizyty
Stroje dla krasnali, wróżki i dworzan,
czarodziejska różdżka,
serweta, naczynia,świecznik,
miotła, siekierka, młotek,
okazała, kwitnąca roślina

(Babcia wchodzi do izby, w którejśpi dziadek. Tupie nogą)

BABCIA

Ach to tak!
Śpisz tu sobie znowu smacznie.
Co ja z tobą dziadku mam.
Prosisz gożeby posprzątał,
musisz sprzątnąć sobie sam.

(Dziadek zrywa się z kanapy, przeciera oczy.)

DZIADEK

Babciu, babciu nie narzekaj
i nie wpadaj zaraz w złość.
Jestem stary i zmęczony,
pracy mam na dzisiaj dość.

(Dziadek siada na kanapie, pokazuje babci miejsce obok siebie.)

Posiedźmy sobie spokojnie dzisiejszego wieczora.
Jak się będziesz ciągle złościć
jutro znowu będziesz chora.
(Babcia siada obok dziadka.)
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BABCIA

No już dobrze. W krzyżu czuję
cały ten miniony dzień.
Ale z ciebie drogi mężu
jest naprawdę straszny leń!

(Pokazuje miskę z naczyniami.)

Miałeś szklanki umyć w zlewie,
nie umyłeś.
Do sklepiku po zakupy także nie zdążyłeś.
Drew nie narąbałeś do komina
I z niewinną siedzisz sobie miną.
Oj dziaduniu, co ja z tobą mam!

(Słychać hałas dobiegający zza kurtyny)

BABCIA

Co to? Słyszę w sieni jakieś tupanie.

DZIADEK

Może to złodzieje robią do nas włamanie?

[Wchodzi wróżka]

WRÓŻKA

Nie bójcie się babciu i dziadku.
To tylko ja dobra wróżka
i siedmiu pracowitych skrzatków.

(Wchodzą gęsiego skrzaty)

SKRZATY (Chórem)

Przyszliśmy pomóc w potrzebie.

WRÓŻKA (Wskazując kolejne skrzaty różdżką)

Ten tu-Pracuś zmyje naczynia w zlewie.
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Złota Rączka nogę naprawi u stołu.
Ci dwaj drewna narąbią pospołu.
Tamten szybko podłogę zamiecie.
Przedostatni zamiecieśmiecie.
Ten na końcu skoczy do sklepiku,
Smakołyków przyniesie bez liku.
Mnie zaś samej zaszczyt przypadnie
Do stolika nakryć wam ładnie.

(Nakrywa stół serwetą. Skrzaty wykonują przydzielone im zadania)

Drogie skrzaty skończone?

SKRZATY(Chórem)

Skończone!

WRÓŻKA (Wkładając staruszkom korony)

Teraz włożę babci i dziadkowi koronę.
Znikną skrzaty, przybędą dworzanie.
Na skinienie babci, na dziadka zawołanie
spełnią każdy rozkaz.

(Skrzaty wychodzą. Wchodzą dworzanie z pełnymipółmiskami. Przechodząc obok dziadków
składają im głęboki ukłon. Stawiają naczynia na stole.)

DZIADEK

Babciu uszczypnij mnie, proszę.
To sen chyba, oczom nie wierzę.
Dworzanie półmiski wnoszą,
Podają pyszną wieczerzę.

BABCIA

Każdy kłania się nisko do ziemi
ale twarze jakieś znajome.
Ta wygląda jak Karolinka
a tamten jak wnuczek nasz Tomek.

WNUK I

Ot i babcia nas rozpoznała
choć nie łatwa to była zagadka.
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WNUK II

Przyszliśmy złożyć życzenia
na Dzień Babci i Dziadka.

DZIADEK

Babciu, toć to nasze wnuki.
Małgosia, Marysia, Hanka.
A to dopiero dzieciaki
zrobiły nam niespodziankę.

(Wchodzą wnuki w strojach krasnali. Wnoszą piękną, kwitnącą roślinę.
Zdejmują czapeczki dając się poznać dziadkom.)

WNUK III

Kochany dziadziu, babuniu
Dziś w dniu waszegoświęta
chcemy byście wiedzieli,
że każdy z nas o was pamięta.

WNUK IV

Życzymy wam dużo zdrowia,
dni samych pogodnych, wesołych.

WNUK V

Będziemy tu często zaglądać
po lekcjach, w drodze ze szkoły.
WNUK VI

Będziemy wam częściej pomagać.
Przyjmijcie od nas ten kwiat.

(Dziecko wręcza roślinę dziadkom)

WNUKI (Chórem)

Babciu i dziadku chcemy
byścieżyli sto lat!


