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Scenariusz z okazji Walentynek  

 
Walentynki:  Witam wszystkich uczniów i nauczycieli, wspólnie z 

klas ą ….   zapraszamy na wyst ęp pod tytułem ” Miło ści wiele”  
 
Prowadząca : Wszyscy dziś mówią o miłości, o uczuciu najpiękniejszym, bo dziś jest 
właśnie ten dzień, w którym swoją  miłość do innych wyrażamy w szczególnych 
sposób. Zobaczmy najpierw jak zachowuje się zakochana osoba, co czuje…………..  
 
Scena I: Na środek wychodzi  Uczeń 1  idzie sobie spokojnie ( w tle utwór 
W.Houston „I will always love you”) i nagle wśród publiczności zauważa dziewczynę 
w której się zakochuje… w tle słychać bicie serca.Uczeń jest tak rozanielony, że nie 
widzi nic na drodze, wybiegają motylki ( 2 uczennice  przebrane za motyle) , kręcą 
się wokół niego …..Uczeń wręcza wybranej dziewczynie na widowni walentynkę  i 
schodzi  razem z nią ze sceny.  
Scena II  Na scenę wybiega w przebraniu B. Kozidrak chłopiec ( Uczeń 2) przebrany 
za piosenkarkę i śpiewa piosenkę: Myśli i słowa…  
 
Prowadz ąca: Teraz zobaczymy ile można mieć obiektów do wzdychania…ten 
pierwszy najpiękniejszy….to człowiek,  
 
Scena III : Na scen ę wychodz ą: Uczennica 3 i Ucze ń 3 ( siadają na dwóch 
krzesłach przykrytych materiałem, imitujących ławkę w parku) 
Chłopiec i dziewczyna – Rozmowa liryczna  
 
ona  kochasz mnie? 
on kocham cię 
ona  najbardziej ze wszystkich? 
on tak, najbardziej ze wszystkich? 
ona  bardziej niż cały świat 
on tak, bardziej niż cały świat 
ona  a podobam ci się? 
on tak, podobasz mi się 
ona  lubisz być ze mną? 
on tak, lubię być z tobą 
ona  lubisz na mnie patrzeć? 
on tak, lubię na ciebie patrzeć 
ona  myślisz że jestem głupia? 
on nie, nie myślę że jesteś głupia 
ona  czy jestem ładna? 
on tak, jesteś bardzo ładna 
ona  nudzę cię? 
on nie, nie nudzisz mnie 
ona  czy moje brwi ci się podobają? 
on podobają się 
ona  bardzo? 
on bardzo 
ona  a która bardziej? 
on nie powiem bo druga by jej zazdrościła 
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ona  musisz powiedzieć 
on obie są najpiękniejsze 
ona  naprawdę? 
on naprawdę 
ona  czy mam ładne rzęsy? 
on tak, ładne masz rzęsy? 
ona  i tylko tyle? 
on najpiękniejsze 
ona  czy lubisz mnie wąchać? 
on tak, lubię cię wąchać 
ona  podobają ci się moje perfumy? 
on tak, podobają mi się twoje perfumy 
ona  uważasz, że mam dobry gust? 
on tak, uważam że masz dobry gust 
ona  uważasz że jestem zdolna? 
on tak, uważam że jesteś zdolna 
ona  nie sądzisz że jestem leniwa? 
on nie, nie sądzę że jesteś leniwa 
ona  lubisz mnie dotykać? 
on tak, lubię cię dotykać 
ona  jestem śmieszna? 
on ale w ogromnie miły sposób 
ona  śmiejesz się ze mnie? 
on nie, nie śmieję się z ciebie 
ona  naprawdę mnie kochasz? 
on tak, naprawdę cię kocham 
ona  powiedz: kocham cię 
on  kocham cię 
ona  a chcesz mnie przytulić? 
on  tak, chcę cię przytulić 
ona  a czy to jest w porządku 
on  tak, to jest w porządku 
ona  przysięgnij, że nigdy mnie nie porzucisz 
on  przysięgam, że nigdy cię nie porzucę i jak Boga kocham i słowo honoru i 

żebym skonał 
 
ona  czy ty mnie naprawdę kochasz 
 
schodzą ze sceny… 
 
Prowadz ąca : obiektów westchnień jest wiele…. 
 
Scena IV: Na scenę wchodzi Uczeń4  z lustrem w ręku, w tle piosenka ” To ja narcyz 
się nazywam” (chłopiec tańczy, interpretuje słowa utworu, spogląda w lusterko, 
pokazuje swoje wdzięki, muskuły), podbiegają do niego dziewczęta, próbują  go 
dotknąć, ale on je odpycha i znów spogląda w swoje lusterko. Chłopiec spogląda na 
publiczność i schodzi ze sceny machając i śląc buziaki. 
 
Prowadz ąca : Niesamowite, człowiek może kochać nie tylko drugiego człowieka 
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 ScenaV: 
Na  scenę wychodzi Uczeń5, oplątany kablami komputerowymi, na ubraniu ma płyty, 
myszkę w dłoni, oczy podkrążone, snuje się po scenie…(w tle piosenka „Czekasz na 
tę jedna chwilę” ….muzyka cichnie  
 
Prowadz ąca :  : Witam Pana, widzę, że jest pan zakochany, jak się nazywa obiekt 
pana westchnień 
Uczeń5: Słucham?...a ona nazywa się Vista, jest piękna… ehhh, czy widzicie to co 
ja?  Ona nie marudzi, nie zapomina… 2mega pamięci ram, czasem się zawiesza, ale 
nie zadaje pytań, zrobi wszystko to co chcę, a jak mi się coś nie podoba, ( wyciąga 
nożyczki i pokazuje „wytnij”)….Uczeń schodzi ze sceny. Muzyka głośniej, za chwilę 
cichnie. 
   
Scena VI 
Puszczamy piosenkę : „Puszek okruszek”, na scenę wychodzi Uczennica, ubrana na 
dziewczęco… Uczennica śpiewa słowa( rusza ustami i bawi się psem maskotką), 
muzyka cichnie… Uczennica wybiega ze sceny, muzyka cichnie. 
 
Scena VII 
Prowadząca : Kolejny typ miłości zainteresuje szczególnie panów… i nie tylko ☺ 
Reklama miłość do samochodów .  Puszczamy filmik na ekranie, wykorzystujemy 
projektor  multimedialny. 
 
Scena VIII 
Prowadz ąca : teraz szczególna miłość, mówią że na poprawę humoru, chandrę …..  
 
Puszczamy utwór „ Kasa” ( Maryli Rodowicz) – na scenę wychodzą 2 Uczennice , 
ubrane elegancko, trzymają w ręku kilka toreb z zakupami i machają kartami i 
pieniędzmi, podchodzą do stolików z wystawionym towarem, robią zakupy i 
wychodzą muzyka cichnie…{ tu możemy mieć przygotowany stolik i ekspedientkę 
siedzącą tyłem do widowni} 
 
Scena IX 
Prowadz ąca: Pewnie sami zauważyliście, że jednak najpiękniejsza jest miłość do 
człowieka. 
 
 Puszczamy utwór : „Ave Maria”, ( w tle wyświetlamy prezentację z tapetami miłosnymi na 
ekranie) na scen ę wychodz ą wszyscy uczniowie, którzy wcze śniej wyst ąpili, trzymaj ąc 
się za ręce, mówi ą o miło ści: 
 
Prowadz ąca:  
 Miłość cierpliwa jest,  

dobra jest,  
miłos ć nie zna zawi ści,  
nie przechwala si ę, 
pych ą się nie unosi,  
dobrych nie narusza obyczajów,  
nie szuka własnej korzy ści, gniewem si ę nie unosi ,  
uraz nie pami ęta”  
 
Uczeń 1 
„Miło ść nigdy nie ustaje…”  
 
 
Uczennica1  
Miłość, to dwie samotno ści, które spotykaj ą się i wspieraja”  
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Uczeń 2 
„Miło ść jest pierwsza w śród nie śmiertelnych rzeczy”  
 
 
Uczennica2  
„Miło ść jest rado ścią świata, sło ńcem życia, wesoł ą melodi ą na pustyni"  
 
Uczeń3 
„Miło ść sama w sobie jest szcz ęściem”  
 
 
Uczennica3  
„Miło ść wybiera sobie małe miejsce, które rozja śnia; wszystko pozostałe jest w jej cieniu"  
 
 
Uczeń4 
„Miło ść, dlatego jest tak pi ękna, że chroni przed egoizmem”  
 
Uczennica 4  
„Prawdziw ą miło ść poznaje si ę po tym, że nie mo żna jej zniszczy ć”  
 
 
Wszyscy razem  
„Prawdziwa miło ść nigdy nie ustaje”  

Uczniowie kłaniaj ą się i schodz ą ze sceny.  
 
Potrzebne materiały:  
1.odgłos bicia serca  z rytmu wolnego na przyspieszony 
2. utwór  W. Houston  „I will always love you” 
3. duża kartka walentynkowa w kształcie serca 
4. B. Kozidrak  Myśli i słowa… 
5. Utwór Łzy ”Narcyz” 
6. utwór „Puszek okruszek” 
7. utwór „Kasa” Maryli Rodowicz 
8. utwór „Ave Maria” 
9. filmik śmieszna reklama toyoty – kobieta i mężczyzna próbujący za wszelką cenę dostać 
się do kluczyków- tu pokazana jest miłość do samochodów ☺ 
10. Projektor i prezentacja multimedialna z tapetami o miłości, kilka slajdów. 
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mgr Anna Kozioł  
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