
SCENARIUSZ JASEŁEK 

Ilość dzieci biorących udział w przedstawieniu - 26 osób 

Czas przedstawienia: 30 minut 

Dzieci biorące udział: 

JÓZEF 
MARYJA 
ANIOŁOWIE: 
PASTERZE: 
3 KRÓLOWIE: 
DZIECI W STROJACH KRAKOWSKICH: 
DZIECI UBRANE ELEGANCKO PO UCZNIOWSKU: 

SCENA I - dialog dzieci z Aniołami 
Dziecko I: 

Powiedz miły Aniołeczku, który 
służysz Dzieciąteczku co oznacza ten 
opłatek? A co znaczą te życzenia?   
W dniu Bożego Narodzenia? 

Anioł: 
Ten opłatek to oznacza        
co zwyczajny chleb oracza, 
którym karmi się rodzina     
co ich jedność przypomina. 
Więc opłatkiem się dzielicie, 
bo rodzinę stanowicie, 
macie wspólnie się miłować, 
Bogu wciąż za chleb dziękować. 

Dzieląc się zaś tym opłatkiem,                   
z bratem, siostrą, mamą, tatkiem 
zwykle składa się życzenia długich lat  
i powodzenia. 

I niech każdy mocno wierzy, 
kto bliźniemu życzy szczerze, 
 to Bóg spełni te życzenia W dzień   
Bożego Narodzenia. 

Dziecko II: 



Powiedz dobry Aniołeczku, co straż trzymasz przy żłobeczku, co też znaczyć            
ma jodełka? Na niej różne świecidełka? 

Anioł: 
Pierwsi ludzie: Adam, Ewa zjedli  
w raju owoc z drzewa. Zakaz Boży 
przekroczyli i raj przez to utracili. 
Ale Pan Bóg posłał Syna, który 
świat przez drzewo krzyża znów  
do Pana Boga zbliża. Wtedy        
gdy już wyrośniecie stanowiska 
zdobędziecie. To choinki 
przypomnienie da wam w troskach 
ukojenie. 

Dziecko: 
Pan Jezus już jest blisko, już 
schodzi z ślicznego nieba.      
Niech każdy oczyści serduszko, 
Dzieciątko zaprosić trzeba.        
Pan Jezus kocha bardzo czyste 
serduszka dzieci. Więc złóżmy 
Mu je w darze, gdy pierwsza 
gwiazdka zaświeci. 

Wesoła nowina, radosna nowina, Bóg 
Ojciec na ziemię zesłał Swego Syna To 
małe Dzieciątko niebo nam otworzy bo to 
Bóg prawdziwy, bo to jest Syn Boży 

Śpiew: Wesołą nowinę bracia słuchajcie... 

SCENA II - z pasterzami 

Dzieci razem: 
A w polu we śnie pogrążona śpi 
małych pastuszków gromada. Dzienną 
pracą i trudem zmęczona śpi obok 
swego stada. 

Śpiew: Cicha noc... 

Pasterz I: /wpada/ 

Dziwy, dziwy! Braciszkowie wstawajcie. A co tylko siły macie ze mną uciekajcie ktoś 
was z wysoka woła... 



Pasterz II: 
A jasność taka dokoła. 

Pasterz III: 
Uciekajmy, po cóż czekać dalej? 

Pasterz I: 

Tam się niebo pali... 

Śpiew: Idźcie do Betlejem... 

Pasterz: 
Jak miła ta nowina, już wiemy gdzie Dziecina. Chętnie tam pobieżemy i ujrzymy 

Bartosz: /wchodzi/ 
Co się stało? 

Pasterz: 
Dziwna jasność zaświeciła nad Betlejem.... 

Bartosz: 
Co mówicie? 

Pasterz: 
I Anieli do nas przyszli... 

Bartosz: 
Anieli? Czego oni od nas chcieli? 

Pasterz: 
Oznajmili, że w Betlejem Boskie Dziecię się zjawiło. 

Bartosz: 
Dziwy, dziwy powiadacie. 

Pasterz: 
Więc Go czcić pospieszajmy, z Aniołami zaśpiewajmy. 

Bartosz: 
Moje dzieci, Panu z nieba jakieś dary złożyć trzeba. 

Pasterz: 
Panu z nieba? Chyba złote dary złożyć trzeba... 

Pasterz II: 



Nas na złoto nie stać, bo ubodzy z nas pasterze, w co bogata nasza chata to poniesiem... 

Śpiew: Pójdźmy wszyscy do stajenki... 

SCENA III - przy żłóbku 

Bartosz: 
Społem wszyscy klękajmy, by Dzieciąteczku pokłon dać, potem dary swoje dajmy 

na co kogo było stać! 

Pasterz I: 
Przyjmij ode mnie ten kożuszek miły Panie. Niech Ci Twoje zimne nóżki ogrzeje na 

tym sianie. 

Pasterz II: 
Ja Ci też przyniosłem mleczka dzbanuszek a tu świeżutkiego masła garnuszek. 

Pasterz III: 
Ja Mu ofiaruję dwie miareczki 
Najpiękniejszej mąki na kluseczki. 

Pasterz IV: 
Jakbym Ci dał serek, o Boże ale tak maleńkie 
Dziecię jeść go nie może, Bo jest on twardy, a 
Ty ząbków nie masz, dlatego przyniosłem Ci 
miareczkę miodu, niech mała Dziecina nie zazna 
głodu. 

Pasterz V: 
Ja jestem tu ze wszystkich najmłodszy i najbiedniejszy, nie mam nic co bym mógł Ci 

ofiarować. Dlatego moje serduszko chcę Tobie darować. 

Święty Józef: 
Niech wam Bóg zapłaci, pastuszkowie mili, 
Żeście dziś Jezusa tak pięknie uczcili. Słychać 
waszych kolęd dla Niego uciecha-patrzcie, jak 
się do was uśmiecha. 

Śpiew: Królowie jadą z wielką paradą 
a skąd, skąd? 
od wschodu słońca, szukając końca zbawienia... 

/wchodzą królowie/ 

Królowie razem: 
Hołd Ci składamy, wszechmocny Panie, 
złożony w żłobku na nędznym sianie. 

 



Król I:  
Więc przyjm ode mnie złoto świecące 
które Ci niosę sercem gorącym. 

Król II:  
Kadzidło wonne u stóp Ci złożę. 

Król III:  
I skarby mirry Tobie otworzę. 

Anioł: 
Aby pocieszyć Dzieciątko Boże, 
Śpieszą najmniejsze dziecięta, na 
pewno do nich się uśmiechnie Jezus, 
Dziecina Święta. /Anioł wprowadza 
dzieci/ 

Śpiew: Pójdźmy też i my... 

Dziecko I: 
Przyszliśmy do Ciebie, Jezuniu malutki czekaliśmy 
na Twe przyjście przez Adwent calutki, Stałeś się 
Dzieciątkiem takim jak my sami Żeby zejść            
na ziemię i żyć razem z nami Żeby nam dopomóc     
w dobroci, grzeczności Żeby nas nauczyć 
prawdziwej miłości. 

Dziecko II: 
Przyszłam Cię odwiedzić Jezu mój kochany, 
Patrzę na Twój żłobek ubogi, drewniany, 
0 mój, Jezu miły, Jezu malusieńki, 
Czemu Ci Mamusia nie dała sukienki? 
Nie miała czym nakryć Cię Panienka Święta 
I drżą z zimna Twe najświętsze rączęta. 
Czymże ja Cię Boże Dzieciątko ogrzeje? 
Chyba z serca mego taki żar powieje 
Chyba z mego serca tak wielkie kochanie 
Żebyś się mógł ogrzać Przenajświętszy Panie. 

Dziecko III: 
Zamiast podarunku obiecać Ci wolę że nie 
będę nikomu dokuczać w szkole Nie będę 
przezywać, nie będę się kłócić bo nie chcę 
Jezusa dobrego zasmucić. 

Dziecko IV: 



On kocha mnie bardzo, jam Boże jest dziecię,        
I kocham Jezusa nade wszystko w świecie Chcę 
mówić paciorek, wieczór i rano Wyręczać w 
robocie mamusię kochaną. 

Dziecko V: 
Teraz trza się ogrzać i pobawić, 
Radość Dzieciąteczku sprawić. 
Czy pozwolisz nam, Panienko, 
Potańcować przed stajenką? 

Maryja: 
Dobrze, dzieci, Bóg się cieszy, 
Kiedy człowiek się weseli, Byle 
pięknie, byle czysto... 

Dziecko: 
Hej kapela! 
A siarczysto!... grajcie ino      
Przed żłobeczkiem i Dzieciną. 
/dzieci tańczą Krakowiaka/ 

Wszystkie dzieci razem: 
Dzisiaj dziękujemy Ci, nasz Jezu Drogi, 
Żeś przyszedł na ziemię cichy i ubogi 
Wdzięczne ś%rca za to Ci składamy I z 
wielką radością kolędy śpiewamy. 

Śpiew: Ponieś rączkę Boże Dziecię... 

Zakończenie: wszystkie dzieci razem 
W dzień Bożego Narodzenia 
Zawsze składa się życzenia. 
I my nasze też składamy 
Wszystkim tym, których kochamy. 

Łaski Bożej, sił do pracy         
Niechaj wszystkim Bóg dać raczy. 
Niech pomoże Bóg wcielony Zebrać 
wszędzie wielkie plony. 
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