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/na scenę wychodzą dzieci/

Dziecko I:
Popatrz na niebo,
zorza się skrzy!
Dziecko I:
Zobacz, tam na wschodzie
wielka gwiazda lśni!
Dziecko III:
Co się dzieje?
Dziecko IV:
Co to znaczy?
Dziecko V:
Może nam ktoś wytłumaczy!

/pojawia się anioł trzymający w rękach lalkę symbolizującą małego Jezusa,
którą wkłada do żłóbka po wyrecytowaniu swoje kwestii /

Anioł I:
Nie bójcie się, dzieci!
To oznaka wielkiej radości,
która w sercach wszystkich wkrótce zagości.
W Betlejem, w ubogiej stajence
narodził się Jezus mały,
który kiedyś zbawi świat cały!
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/dzieci i anioł pozostają na scenie, ale na scenie pojawiają się
dodatkowo dzieci przebrane za gwiazdki/

Gwiazdki:
Kolęda „Dzisiaj w Betlejem”
1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta
porodziła Syna.
Ref. Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi,
Anieli grają,
króle witają,
pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają. X2
2. Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje,
i Józef Święty, i Józef Święty
Ono pielęgnuje.
Ref. Chrystus się rodzi…
3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce
Panna syna rodzi
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce
ludzi oswobodzi.

/na scenie pojawiają się pozostali aniołowie/

Anioł I:
To wielka nowina!
Wszyscy chcą już powitać Bożego Syna.
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Anioł II:
Powiadomiłem o tym pasterzy,
którzy owiec na pastwisku strzegli.
Oni już czym prędzej do stajenki w Betlejem pobiegli.
Razem z owieczkami Jezuska powitali.

Anioł III:
Do żłobka trzej królowie też przywędrowali.
Kadzidłem, złotem i mirrą Jezusa obdarowali.

Dziecko V I:
Więc i my się do Betlejem wybierzemy.
Dziecko VII:
Tylko się odpowiednio przygotujemy!

/dzieci schodzą ze sceny, a pojawiają się „gwiazdki”, aniołowie przez cały czas
są na scenie/

Gwiazdki:
Kolęda „W żłobie leży...”
1. W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować Małemu?
Jezusowi, Chrystusowi,
Dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
Jako Panu naszemu.
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My zaś sami z piosneczkami
za wami pośpieszymy.
A tak tego Maleńkiego
Niech wszyscy zobaczymy:
Jak ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony,
Więc Go dziś ucieszymy.
/w trakcie śpiewania kolędy przy żłobku siadają Maryja i Józef/

Anioł III:
Na horyzoncie jakieś postacie się pojawiły
i do żłóbka się przybliżyły.

/tanecznym krokiem wkraczają na scenę dzieci przebrane za kwiaty; wykorzystany jest
fragment „Walca kwiatów” P. Czajkowskiego/

Kwiat I:
My jesteśmy kwiatki:
maki, stokrotki, bławatki.
Jesteśmy barwne i pachnące.
Rośniemy w polu, w lesie i na łące.

Kwiat II:
Dajemy Ci w darze, Jezusku mały,
nasz zapach wspaniały.
Dajemy nasze listki zielone
na wietrzyku roztańczone.
Dajemy nasze główki uniżone,
kolorowymi płatkami otoczone.

/”kwiaty” tańczą w rytm melodii, a następnie siadają przy żłóbku/
4

Anioł II:
O! Widzę, że drogą znów ktoś kroczy.

Wiewiórka I:
Jestem ruda wiewióreczka.
Po leszczynie skakałam
i orzeszki zbierałam.
Nazbierałam pełen koszyk,
który teraz w darze niosę.
W moim koszyku
Mam też żołędzi i kasztanów bez liku.
Będą do zabawy.
Zrobi z nich św. Józef grzechotkę
lub inną maskotkę.

/”wiewiórka” zostawia koszyczek przy żłobku, słychać płacz noworodka/

Maryja:
W stajence ciemno,
w żłóbku twardo i zimno.
Nie mam dla ciebie, mój synku,
ani miękkiej poduszeczki,
ani wygodnej kolebeczki.

/bierze Jezuska na ręce, kołysze i śpiewa fragment kolędy/
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„Lulajże Jezuniu”
Lulajże, Jezuniu, moja perełko,
Lulaj, ulubione me pieścidełko.
Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
A ty go, Matulu, w płaczu utulaj.
Lulajże, piękniuchny mój aniołeczku,
Lulajże, maluchny świata kwiateczku.
Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
A ty go, Matulu, w płaczu utulaj.

Anioł I:
Maryjo, Józefie!
Nadchodzą kolejni goście!

/w rytm melodii „Gawot” F.J.Gossec na scenę wskakują dzieci przebrane
za zajączki/

Zające:
To my! Wesołe zajączki!
Zając I:
Zające, jak wiadomo, są strachliwe
i często ukryte pod miedzą cichutko siedzą.
Kiedy jednak minie straszna chwila
i zaświeci złote słońce
figlujemy na zielonej łące.
Czasem fikniemy kozła,
innym razem staniemy słupka
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Zając II:
Zwykle nasza zabawa bywa krótka.
Gdy na niebie jastrząb się pojawi
albo lisek w gąszczu przyczai
dajemy wielkiego susa,
bo strach nas do ucieczki zmusza.

Zając III:
Dziś jednak nie zaznaliśmy trwogi.
Przykicaliśmy kawał drogi.
Dotarliśmy do ubogiej stajenki,
do Jezuska i Najświętszej Panienki.
Zające:
Popatrz, Jezu, jak kicamy!
Jaki zajęczy taniec dla Ciebie mamy!

/”zające” tańczą do utworu „Gawot” F.J.Gossec i schodzą ze sceny/

Anioł II:
A to, kto nadchodzi?

Ogrodniczka:
Jestem mała ogrodniczka.
Niosę w fartuszku dla Jezuska
smaczne jabłuszka.
Jedne żółte, inne czerwone,
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mam też całe zielone.
Wszystkie pachnące i witamin pełne.
Zrób z nich Matko Boska
pyszny soczek dla maluszka.

/kładzie przy żłóbku jabłka/

Św. Józef:
Roześmiała się buzia Jezuska,
bo ci, którzy tu przybywają
swoim pojawieniem się
i składanym darom
Dziecięciu radość sprawiają.

Anioł III:
Widzę, że teraz nadchodzą dzieci.

/na scenie pojawia się Dziecko I ubrane w strój turystyczny;
wykorzystując lornetkę rozgląda się dookoła szukając właściwej drogi;
kiedy dostrzega stajenkę, macha ręką na pozostałe dzieci i zachęca je,
by podążały za nim/

Dziecko I: Tędy, chodźcie tędy!
/na scenę wkraczają pozostałe dzieci; niosą plecaki, a w rękach trzymają
kijki narciarskie/

Dziecko II:
To jest Hania, to Kasia,
A ja jestem Józek.
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Dziecko III: Nie szczędziliśmy naszych małych nóżek.

Dziecko IV:
Długo wędrowaliśmy do stajenki z zapałem.
Dziecko V:
By się spotkać z Jezuskiem małym.

/słychać płacz noworodka/

Dziecko VI:
Nie płacz, Jezu.
Zaśpiewany Ci piosenkę.

„Nie płacz, Jezu” ” – sł. i muz. J. Kucharczyk
/ CD ”Piosenki zimowe i świąteczne dla dzieci”/

1.Malusieńki Jezus
W twardym żłóbku spał,
Głodny i zmarznięty
Przez sen cicho łkał.
Ref:
Nie płacz Jezu,
My Ci zaśpiewamy,
Nie płacz, Jezu
Pięknie Ci zagramy.
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2. Jezus się obudził
Bo usłyszał śpiew,
Gdy zobaczył dzieci
To uśmiechnął się.
Ref:
Nie płacz Jezu,
My Ci zaśpiewamy,
Nie płacz, Jezu
Pięknie Ci zagramy.
/wbiega chłopiec niosący dwa duże misie/

Dziecko VII:
Jeszcze ja, jeszcze ja!
Nie mogłem się zdecydować,
co Dzieciątku podarować.
Długo myślałem
i w końcu wybrałem
moje pluszaczki – przytulaczki.
Może rozweseli się Jezusek dzisiaj,
gdy przytuli się do misia.

/kładzie przy żłobku pluszaki/

Anioł:
A teraz wszyscy: ciiiiiiiiiii!
Niech mały Jezusek spokojnie śpi.
Niech ma piękne i kolorowe sny.
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Wszyscy:
Piosenka „Jezu, śpij” ” – sł. i muz. J. Kucharczyk
/ CD ”Piosenki zimowe i świąteczne dla dzieci”/

1. W starej szopce, za żłóbeczkiem,
Mały świerszczyk sobie spał.
Kiedy Jezus się obudził,
Świerszczyk cichuteńko grał.
Ref.
Cy, cy, cy, cyy, aaa
Cy, cy, cy, cy, małemu grał. bis
2. W suchym sianku za stajenką
Polna myszka norę ma.
Kiedy Jezus się obudził
Tak cichutko śpiewała.
Ref.
Pi, pi, pi, pii, aaa
Pi, pi, pi , pii tak śpiewała. bis
3. Ciemno, cicho dookoła, tylko
Świerszczyk pięknie gra.
Mała myszka popiskuje
Śpij, Jezusku, aaa.
Ref. Cy, cy, cy, cyy, pi, pi, pii.
Aaaa, Śpij, Jezu, śpij.

W jasełkach wykorzystano:
- teksty własnego autorstwa,
- CD ”Piosenki zimowe i świąteczne dla dzieci” /sł. I muz. J.Kucharczyk/,
- „Gawot” - F.J.Gossec,
- „Walca kwiatów” - P. Czajkowski,
- polskie kolędy
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