
SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA
BOŻONARODZENIOWEGO W KLASACH I - III

pt. "Zbli żają się święta Bożego Narodzenia"

( Dzieci odświętnie ubrane, niektóre przebrane za kota, bałwanka, psa, zające, jelonka, dzika.
W tle wnętrze mieszkaniaświątecznie udekorowane, z boku karmnik, choinka; naścianach
wiszą prace uczniów, przedstawiająceświęta i zimowe krajobrazy.)

CHŁOPIEC : Są święta w naszym kalendarzu
najdroższe i najbliższe,
bo wywołują falę marzeń
najczulszych i najmilszych.

DZIEWCZYNKA : Ten nastrój wszystkim się udziela,
ogarnia serce, duszę
radością szczęścia i wesela
i czystych, wielkich wzruszeń.

DZIECKO I : Chociaż w twarz wieje wiatr,
a mróz w oczy szczypie,
każde z nas ziaren garść
do karmnika sypie.

DZIECKO II : Dla wróbelków owies i pszenicę,
chleba okruszynki.

DZIECKO III : Dla sikorek tłuszcz topiony niesolony,
kawałek słoninki.

DZIECKO IV : Do karmnika niech przyleci
sroka czarno - biała
niech skorzysta z tej stołówki,
by kraść nie musiała.

DZIECKO V : Jemiołuszki, szczygły, gile
przeżywają ciężkie chwile.

DZIECKO III : Przy karmniku postawimy
bałwanka na straży,
żeby ptakówżaden kotek
straszyć się nie ważył !

(Dzieci wprowadzają bałwanka)

DZIECKO I : Już naświęta pożywienia
dla ptaszków jest dosyć,
chodźmy, chodźmy więc do domu
choinką się cieszyć.

(Dzieci wchodzą do domu)



KOT : Chodzi kot, chodzi kot
dookoła karmnika,
pachnie mu słoninka,
aż mu leciślinka.
Słoninka, wróbelki,
to przysmak mój wielki.
Słoninka bałwanie,
dobra naśniadanie.

BAŁWANEK : Chodzi kotek, chodzi,
bo słoninę czuje.
Uciekaj stąd zaraz,
bo cię miotłą zbiję !

KOT : Stoi bałwan, stoi,
nie wie, na co czeka.
Jak przygrzeje słońce,
będzie z niego rzeka.

BAŁWANEK : Jak wygonić kota ?
Chyba,że z podwórka
zawołam starego, poczciwego Burka.
Burek, Burek !

BUREK : Ha ! Ha ! Co się dzieje ?
Bałwan krzyczy, kot się śmieje!
Zmykaj kocie, jak się rzucę
to ci zaraz ogon skrócę!

(Pies goni kota: szczekanie, miauczenie. Wybiegają)

DZIECKO : Proszę, proszę wejdź do domu
Jest tu miejsca dość,
by przy wigilijnym stole
usiadł każdy gość.

DZIECKO I : To Bałwanek przyszedł do nas.
Co chcesz na powiedzieć ?

BAŁWANEK : Czy do lasu z wigilią
nikt z was nie pojedzie ?

DZIECKO II : Zostało nam do wieczerzy
jeszcze sporo czasu.
Przygotujmy więc jedzenie
i chodźmy do lasu.

DZIECKO III : Mamy siano i pszenicę,
marchewkę, kapustę,
zawieziemy to dla zwierząt,
nie będą paśniki puste.



DZIECKO I : Pola, drogi dookoła
śniegiem zasypane.
Dla sarenek i jelonków
ciągnę duży worek z sianem.

ZAJĄCE : Ajajaj, ajajaj,
daj kapustę, marchew daj.

DZIECKO III : Marchewkę, duże główki kapusty
położę pod miedzą,
niech głodne zające
ze smakiem je zjedzą.

JELONEK : Kiedy byłem jeszcze mały,
mówiła mi mama,
że na pewno w Wigilię
nie zabraknie mi siana.

(Wchodzi dzik. Dzieci chowają się na drzewo.)

DZIK : Chrum, chrum, chrum,
chram, chram, chram,
do jedzenia nic nie mam.
Pewnie przyjdzie mi z głodu
zginąć za młodu.

DZIECI (z ukrycia) : Dzik jest dziki, dzik jest zły.
Dzik ma bardzo ostre kły.

DZIK : I co z tego ?

DZIECKO I (wychyla głowę) : No, nie lubią go ludzie
i nikt mu z pomocą nie przyjdzie.

DZIECKO II : Kogo chcecie spytajcie się
po co dzikiżyją w lesie ?

DZIECKO III : Ale głodny, opuszczony
nikt dzisiaj nie będzie.
Dam Dzikowi nazbierane
jesienią żołędzie.

DZIECKO I : Czas do domu wracać !
Wnet zaświeci gwiazda.
Zabieramy sanki i naprzód jazda !

PIOSENKA"Sanna" :

Zima, zima, zima
Pada, padaśnieg.



Jadę, jadę w świat sankami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń,
Dzyń, dzyń, dzyń.

Dobrze,że jesteście,
na kolację czas.
Zaprosimy wszystkich
niech przyjdą do nas.

Kiedy wieczór jest zimowy,
chaty wśniegu drzemią,
nastrój dziwny, wyjątkowy
snuje się nad ziemią.

Lecz najmilszy, wigilijny
wieczór przedświętami
jest tak piękny, taki inny,
tak oczekiwany.

PASTORAŁKA :

Gdy Pan Jezus się narodził
była ciemna noc.
Już dzieciaki smacznie spały
nagle zabrzmiał głos
głos anielski, prosto z nieba,
dziwny lecz wspaniały.
A czy wiecie, co anioły wtedy wyśpiewały ?

Ref. : Gloria, gloria in excelsis Deo
(razem 4 razy)

Przebudzili się pasterze,
co w polu drzemali.
Nie pojmując, co się dzieje,
spiesznie powstawali.
A tu anioł im oznajmia
radosne nowiny.
Do Betlejem iść zachęca, do Bożej Dzieciny.

Ref. : Gloria, gloria in excelsis Deo
(razem 4 razy)

Dla dzieci jest to chyba najpiękniejszy wieczór w roku. Nawet najskromniejszy
upominek ma w ten wieczór wartość wyjątkową, stając się symbole łączącej ludzi miłości
i przyjaźni.



Choineczka przyszła do nas
z zielonego lasu,
teraz pięknie ustrojona
stoi w tęczy blasków.

I uśmiecha się wesoło,
zgoda zagościła.
Struny serc porusza
i roztacza naokoło
radość w ludzkich duszach.

Choineczka przypomina
wieczór przy kolędzie,
gdy naświecie biała zima
królowała wszędzie.

Choineczka romantyczna
jak marzenie dzieci
kolorowa i prześliczna
dziś najpiękniej świeci.

Żeby miłość dojrzewała,
ludzi pogodziła,
żeby radość pozostała
i w nas zamieszkała.

PIOSENKA"Strojnisia choinka" :

Zielone gałązki, a na każdej świeczka.
W stroiku z bibułki stoi choineczka.

Ref. : Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami,
wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy:
Hej kolęda, kolęda. (bis)

Kolory tęczowe w bombkach, latarenkach,
choinka w koralach strojna jak panienka.

Ref. : Gdy zaświeci...

Gdy wietrzyk zimowy w sadzie za oknami,
strojnisia choinka słucha razem z nami.

Ref. : Gdy zaświeci...

To drzewko zwane inaczej "podłażniczką", "jutką", "jeglijk ą" lub "wiechą"- w
zależności od regionu, tak naprawdę przyszło z lasu, ale tradycja ubierania choinki
przywędrowała do nas z Niemiec ponad 100 lat temu. W ten uroczysty wieczór wybaczono
sobie wzajemnie wszelkie urazy, przewinienia, pieczętując zgodę pocałunkiem.



Pamiętajmy i dziś o tym. Zaczynano od dzielenia się opłatkiem, składając sobie
życzenia. Jest to chwila wzruszająca, jakżadna inna w roku, wywołująca wiele wspomnień
sięgających dzieciństwa i młodości, chwila przesłonięta smutkiem po tych, którzy już na
zawsze odeszli.

Podzielimy się Opłatkiem
jak przodkowie nasi,
bo dziś pokój idzieświatem,
żale, spory gasi.

Podzielimy się życzeniem,
jak promieniem słońca,
aż spod powiek ze wzruszenia
spłynie łza gorąca.

Podzielimy się radością,
i uśmiechem czystym,
i dobrocią, życzliwością
z każdym sercu bliskim.

Gdy Opłatkiem się łamiemy,
to życzymy bliskim,
żeby Pokój był na ziemi
i niósł miłość wszystkim.

Żeby słońce namświeciło,
raj był naokoło,
żeby ludziom tutaj było
dobrze i wesoło.

Starodawna Wigilia była dniem pełnym szczególnych znaczeń. Zaczynała się o świcie.
Wierzono,że:

• Kto w ranek wigilijny zerwie się dziarsko z łóżka, ten potem nie będzie miał kłopotów
ze wstawaniem. A może i teraz warto spróbować ?

• Dobrze było ochlapać nogi wodą ze strumyka,żeby później chodziło się zdrowo.
• Kto dostanie lanie w Wigilię, ten cały rok będzie bity.
• Przy stole jedno miejsce pozostawało wolne dla wędrowca, przybysza. Ten miły

zwyczaj zachował się na pewno w wielu domach do dziś.
• Dość powszechnym zwyczajem, rozpowszechnionym do dziś jako symbol, było

kładzenie siana pod obrus, którym nakryto stół wigilijny.
• W noc nie zapominano o zwierzętach. Zwyczaj nakazywał zanieść im Opłatek i

resztki ze stołu, aby zapewnić zwierzętom zdrowie.
• Panowało przekonanie,że tej nocy zwierzęta przemawiają ludzkim głosem.
• Woda w studni zamieniał się o północy w najlepsze wino, dostępne dla tych, którzy

nie popełniali grzechu. Ale czy znaleźli się tacy ?

Do dziś przetrwał piękny polski zwyczajśpiewania kolęd. Jedną z najbardziej
popularnych, wszystkim znaną jest kolęda "Wśród nocnej ciszy". Spróbujmy wspólnie ją
zaśpiewać:



KOLĘDA "W śród nocnej ciszy" :

1. Wśród nocnej ciszy
głos się rozchodzi.
Wstańcie pasterze,
Bóg się wam rodzi !

Czym prędzej się wybierajcie
do Betlejem pospieszajcie
przywitać Pana, przywitać Pana.

2. Poszli, znaleźli
Dzieciątko wżłobie
z wszystkimi znaki,
danymi sobie.

Jako Bogu cześć mu dali
a witając zawołali
z wielkiej radości, z wielkiej radości.

Kolędo polska, zamknięta
w najprostszych nutach i słowach,
królujesz w domach weświęta,
by ludzi wzruszać od nowa.

Tak wiele się teraz dzieje
i wokół tyle jest złego.
Kolędo, daj nam nadzieję
Doczekać jutra lepszego.

Ten piękny, pełen dziwów i czarów dzień, i wieczór kończy się do dziś dla wielu
Polaków pójściem na Pasterkę.

KOLĘDA "Pójd źmy wszyscy do stajenki":

Pójdźmy wszyscy do stajenki
do Jezusa i Panienki.
Powitajmy Maleńkiego
i Maryję Matkę Jego.

Witaj, Jezu ukochany
od Patriarchów czekany,
od Proroków ogłoszony,
od narodów upragniony.

Miasta, wioski zaśnieżone,
wszystko białe dookoła.
Na Pasterkę biją dzwony,
zapraszają do kościoła.
Nabożeństwo jest radosne



i organy długo grają,
i kolędy śliczne, proste
ludzie z głębi sercśpiewają.

Rozgrzewają ludzkie serca,
rozpalają blaskiem oczy,
a do domów po Pasterce
wrócą późno w nocy.

Lecz im będą w duszach grały
te modlitwy i kolędy,
i ten wieczór tak wspaniały
te zwyczaje i obrzędy.

KOLĘDA "Wigilia" :

Znowu minął rok, znów za oknem padaśnieg,
blask choinki w domu lśni, boświąteczne idą dni.
Kolędnicy już odwiedzają każdy dom,
dzwonią sanie pośród zasp, bo kolędy nadszedł czas.

Ref. : Wigilia. Przystrojony biało stół zaprasza:
Siądź z nami wraz gościu nasz.
Opłatek weź i z nami dziel,
bo dzisiaj radość gości w nas. (bis)

Jak to dobrze,że są święta,
które godzą wszystkich,
kiedy ludzie i zwierzęta
są nam drodzy, bliscy,
winy sobie przebaczają.

Miłość ludzi łączy
i łzy szczęścia napływają,
wilgotnieją oczy.

(Dzieci ustawiają się w półkolu.)

W grudniową, cudną noc
staniemy przy stajence.
W grudniową, cudną noc
złączymy nasze ręce.

KONIEC
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