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Kiedy nadchodził XXI wiek. 
Mini musical na dzień Babci. 

 
 
 
 
Wykonawcy:  
Jaś, Małgosia, Babcia Klementyna, Wnyki, Mama, Eko-ludki, Prezenter, Postać XXI wieku. 
 
Dekoracja:  
fotel bujany, kominek, rakieta 
 
Rekwizyty:  
telefon komórkowy, korona, kwiaty. 
 
Nagrane podkłady muzyczne. 
 
I 
Wejście dzieci na salę w rytmie kankana (płynie melodia) 
 
II  
Powitanie Małgosi: 
 
Dzień dobry Państwu. 
Przyjechaliśmy ze SP w Hołudzy. Oto moja rodzinka: najważniejsza Babcia Klementyna, jej 
wnuczki, najukochańszy wnuczek babci- niesforny Jaś i ja Małgosia. Pozdrawiam wszystkich. 
Trzymajcie za mnie kciuki! Zapraszamy! Babci wspomnienia- wnucząt marzenia. 

 
III 
GRUPA (śpiewają fragment piosenki „Przy kominku”): 
Przy kominku mrok szary zapadł jak mgła. 
Przy kominku melodię starą ktoś gra. 
Powracają wspomnienia z minionych dni... 
 
(wyciszenie melodii, murmurando, rozpoczęcie nowej melodii „Walc Francois”) 
 
JAŚ (recytuje przy muzyce): 
W starych nutach babuni 
Walc przechował się ten 
Wspomnę wieczory u niej 
Widzę jak przez mgłę... 
 
( wysuwają się pary do tańczenia walca) 
 
BABCIA (mówi z muzyką) 
Dawnych wspomnień czar, 
Wdzięk stylowych par, 
Muślin sukien jak mgła 
I ten cudowny Walc Francois 
Gdyby jeszcze raz wrócił dawny czas 
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Gdyby wzbudził w sercach złych ludzi 
Czar modnego walca Francois 
 
GRUPA (śpiewa piosenkę „W XXI wieku”) 
 
JAŚ (woła pod koniec piosenki) 
A ja zostanę prezydentem! 
 
BABCIA (wspomina) 
Za moich czasów panienki takie jak wy uczyły się szydełkować... 
 
JAŚ  
A chłopaki babciu? 
 
WNUCZEK 
Właśnie! A chłopaki? 
 
BABCIA 
Chłopaki? Nie śniło im się o deskorolkach, komputerach... Każdy chłopak marzył, żeby mieć 
drewnianego konika na biegunach 
 
GRUPA (śpiewa refren piosenki „Konik na biegunach” z repertuaru Urszuli i tańczy) 
Konik, z drzewa koń na biegunach... 
 
JAŚ 
A ja wolę konie mechaniczne! ( żżżżżżżżżżżżż... biega udając jazdę samochodem). To jest 
życie! 
 
BABCIA (trochę śpiewa, trochę mówi) 
Jak przeżyć wszystko jeszcze raz? 
 
 
GRUPA (śpiewa fragment piosenki K. Krawczyka „Jak przeżyć wszystko jeszcze raz”?) 
Pa ram pam pam 
Jak przeżyć jeszcze raz 
Jak ocalić ginący czas? 
(Melodia cichnie, Wnuczki coś szepcą między sobą) 
 
GRUPA (śpiewa na melodię „W Polskę idziemy”) 
W Kosmos lecimy, babciu jedyna 
W Kosmos lecimy! 
Ty biegu czasu już nie zatrzymasz 
My w to wchodzimy..! 
 
BABCIA (przerywa śpiew) 
Już była jedna kobieta w Kosmosie. Jak ona się nazywała? 
 
 
GRUPA 
Walentyna! To była Walentyna! 
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(śpiewają na melodię „Walentyna –twist” tańczą twista) 
 
Klementyna, o Klementyna 
Tak nasza babunia na imię ma 
Nowa era już się zaczyna 
I babcia z nami w Kosmos gna! 
Klementyno! O Klementyno! 
Ty będziesz drugą podniebną miss! 
Pierwszą była Walentyna 
A dziś dla naszej babci TWIST! 
 
 
 
GŁOS Z MEGAFONU 
Uwaga! Uwaga! Rakieta przygotowuje się do startu. Pasażerowie proszeni są o zajmowanie 
miejsc! 
 
„Harcerska rakieta”- odliczanie klaskanie, gwizd, wszyscy biegną do rakiety, wsiadają do 
niej (wchodzą na drabinę) 
 
GRUPA (śpiewa na melodię „Quantanamera”) 
Ta nowa era 
Już nowy wiek nam otwiera 
Ta nowa era... 
 
CHŁOPIEC (wbiega z telefonem komórkowym – parodia reklamy) 
„Twoja era”- najlepszy telefon komórkowy! Tylko u nas! Twoja era! 
 
GRUPA (dalszy ciąg śpiewa na melodię Quantanamera) 
Kiedy brak kasy doskwiera 
A saldo jest koło zera 
To „Twoja era” 
Do świata drzwi ci otwiera 
Ta „Twoja era” 
Do świata drzwi ci otwiera! 
 
MAMUSIA (wbiega zdenerwowana) 
Czy gdzieś jest telefon? Czy tu jest telefon? 
 
CHŁOPIEC (podając telefon komórkowy) 
Bardzo proszę! Najlepszy! „Twoja era”, o dużym zasięgu! 
 
MAMUSIA 
Halo! Hej, wy tam w rakiecie??? Kto wam pozwolił polecieć w Kosmos? I jeszcze babcię 
porwaliście! Wracać natychmiast! 
(rakieta wraca, odpowiednia muzyka według uznania, słychać fafnary. Babcia w centrum 
uwagi otoczona przez Wnuczki) 
 
PREZENTER (elegancko ubrany, ogłasza wyniku konkursu- parodia wyborów miss) 
Uwaga! Miss Kosmosu 2000 została ... babcia Klementyna! 
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(oklaski, okrzyki radości, koronacja, fanfary, szarfa, kwiaty) 
 
GRUPA (śpiewa i tańczy na melodię „Walentyna- twist”) 
Klementyna! O Klementyna! 
To druga w świecie podniebna miss! 
Pierwszą była Walentyna, 
A dziś dla naszej babci TWIST 
 
BABCIA (przerywa zabawę) 
Kochani! Wspaniale się bawimy ale co jest z Jasiem? Dlaczego jest smutny? 
(wszyscy spoglądają na Jasia, który stoi z boku, zmartwiony, nie bierze udziału w zabawie) 
 
MAŁGOSIA 
Dlaczego  jesteś smutny? Czym się martwisz? 
 
JAŚ (z uporem) 
Ja chcę zostać prezydentem! (zmartwiony) A jutro będzie dyktando! I znowu dostanę pałę! 
 
(tworzą się pary, tańczą na melodię „Takie tango” z repertuaru Budki Suflera, Małgosia 
tańczy z Jasiem) 
 
GRUPA (śpiewa na melodię „Takie tango”) 
Do dyktanda trzeba dwojga 
Gdy jest bardzo trudny tekst 
Jedno pisze, drugie ściąga 
Tak od wieków w szkole jest! 
 
(słychać tamburyn, przygrywka „Prawy do lewego” z repertuaru Kayah, słychać okrzyk: 
Małgosia do Jasia) 
 
 
MAŁGOSIA (śpiewa na melodię „Prawy do lewego”) 
Posłuchaj bracie, już czeka na cię 
Nowa przygoda- XXI wiek! 
 
GRUPA (śpiewa na tę samą melodię) 
Słuchaj kolego, nie bądź lebiegą 
I dołącz do nas, by pomarzyć o tym, żeee... 
 
(przechodzi do śpiewania fragmentu piosenki „W XXI wieku”) 
 
W XXI wieku na pewno będzie ładnie 
W XXI wieku postarzeć się wypadnie. 
 
JAŚ (przerywa piosenkę, parodia reklamy) 
Postarzeć się?! To ja lecę! 
 
MAŁGOSIA 
Jasiu! Dokąd? 
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JAŚ 
Lecę załatwić sobie fundusz emerytalny! 
 
MAŁGOSIA (zniecierpliwiona) 
Jasiu, fundusz jest dla dorosłych , a ty jesteś małolat... 
 
JAŚ 
Lepiej to załatwić wcześniej, bo później... będę miał taką emeryturę, jak nasza babcia 
Klementyna. 
 
BABCIA (kołysząc się w fotelu) 
Oj, tak Jasiu, masz rację. 
 
(pojawiają się EKO-ludki) 
 
GRUPA (pojedyncze okrzyki) 
Patrzcie, patrzcie, ufo-ludki! Przyleciały za nami z Kosmosu! Ufo-ludki! Ufo-ludki! 
 
EKO-LUDKI (razem) 
Nie Ufo-ludki, tylko EKO-ludki! Chcieliście uciec w Kosmos? A Ziemię komu zostawiliście? 
 
EKO-LUDEK 1 
A kto zadba o czyste powietrze? 
 
EKO-LUDEK 2 
A kto oczyści rzeki? 
 
EKO-LUDEK 3 
A kto dopilnuje lasu? 
 
GRUPA 
MYYY...!!! 
 
JAŚ 
My w Kosmos jedziemy tylko na wycieczkę! I zaraz na Ziemię wracamy! 
 
GRUPA 
Bo my Ziemię kochamy! 
 
GRUPA (śpiewa piosenkę pt. „Nasza piosenka”) 
  
MAŁGOSIA (radośnie) 
W XXI wieku będziemy już dorośli... 
 
JAŚ 
W XXI wieku musimy świat uprościć! (z uporem) A ja zostanę prezydentem! 
 
GRUPA (śpiewa fragment piosenki „W XXXI wieku” w rytmie disco, dzieci mogą tańczyć) 
Bo my jesteśmy młodzi, wrzucimy drugi bieg 
Słuchajcie -już nadchodzi XXI wiek! 
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(słychać pojedyncze głosy) 
 
Słuchajcie! Nadchodzi... nadchodzi... 
 
(pojawia się Postać XXI wieku, wnuczki witają ją radosnymi okrzykami) 
 
XXI WIEK Spoko! Spoko! (ruchem rąk zatrzymuje biegnące dzieci) Jeszcze nie teraz! 
Jeszcze nie pora! Przyjdzie na to czas! 
 
GRUPA (śpiewa na melodię „Przyjdzie czas” z repertuaru Violetty Villas) 
 
Przyjdzie jeszcze czas, przyjdzie czas, 
Przyjdzie czas na XXI wiek 
Jeszcze tylko roczek mały 
 
JAŚ (krzyczy) 
I w dodatku niecały!! 
 
GRUPA  
Przyjdzie jeszcze czas, przyjdzie czas 
Przyjdzie czas na XXI wiek 
Wiek XX pożegnamy 
A ten nowy – powitamy... 
 
(wspólny okrzyk) 
 
Już niedługo! 
 
(ukłon, wychodzenie ze sceny przy dźwiękach muzyki, pożegnanie machanie itp.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowała  
 
Teodora Opałka 
 


