
Scenariusze uroczystości szkolnych z lat 2005/2007 przeprowadzonych przez E. Wieczorek na podstawie 

literatury „Wesoła Szkoła”, czasopism „Biblioteka w szkole”, „Życie szkoły” i książek K. Lenkiewicz pt.: 

„Wybór wierszy okolicznościowych”, Kasety magnetofonowe „Wesoła Szkoła” 

 

SCENARIUSZ INSCENIZACJI – PAŹDZIERNIK 2005 R. 

ŚLUBOWANIE KLASY I 

NARRATOR 

 Jesień puka do okienka 

 Jacek czyta elementarz 

JESIEŃ 

Co tam Jacku czytasz sobie? 

 JACEK 

Elementarz nowy mam 

i potrafię czytać sam. 

Są w nim obrazki i literki 

Jest kolorowy i bardzo piękny! 

Piosenka z kasety magnetofonowej pt.: „Nasze polskie a, b, c…” 

Piosenka z kasety magnetofonowej pt.: „Pac gruszka do fartuszka – śpiew indywidualny” 

Piosenki z kasety magnetofonowej pt.: „Wesoła Szkoła” 

 

SCENARIUSZ INSCENIZACJI – MAJ 2006 R.  

DZIEŃ MAMY  

NARRATOR 

Dziś święto Mamy 

O tym pięknym święcie dobrze pamiętamy, 

i dla naszych gości przedstawienie mamy. 

Piosenka z bajki pt.: „Królewna Śnieżka” pt.: „Hej-ho, hej-ho, do pracy by się szło…” 

Piosenki z kasety magnetofonowej pt.: „Wesoła Szkoła” 

KRASNAL I 

Gdybym 1000 kwiatów miał, 

wszystkie bym mamie dał, 

bo gdy kwitnie cała ziemia 

milkną zmartwienia. 

KRASNAL II 

Ze wszystkich kwiatów świata 

chciałbym zerwać słońce 

i dać Mamie złociste, gorące. 



KRASNAL III 

Słoneczko jest daleko, 

ale się nie martw Mamo 

narysowałem serce 

Bo Cię kocham Mamo! 

Piosenka z kasety magnetofonowej pt.: „Wesoła Szkoła” pt.: „Walczyk dla mamy” 

 

SCENARIUSZ INSCENIZACJI – PAŹDZIERNIK 2006 R.  

Opracowany na podstawie podręcznika „Wesoła Szkoła” 

 NARRATOR 

Las brzozową furtę ma 

furta się otwiera.  

Wiatr za furtą szumi, gra 

gości sprasza teraz 

LIS 

Wyjrzał zając spod jałowca 

ZAJĄC 

Cóż to za krzątanie? 

LIS 

To już jesień miły panie! 

Zbierz korzonki, zbierz kapustę 

i brzozową korę. Byś zajączku nie umarł z głodu 

w tę zimową porę! 

ZAJĄC 

Zające od zamierzchłych czasów 

nie szykują sobie żadnych 

jesienią zapasów 

LIS 

Rudy ojciec, rudy dziadek. 

Rudy ogon to mój spadek, 

a ja jestem rudy lis, 

ruszaj stąd, bo będę gryzł 

MYSZ 

Trzeba zbierać okruszyny 

By nie zginąć pośród zimy 

NARRATOR 

Las brzozową furtę ma 

furta się zamyka, 



Zapraszamy przyjdźcie znów 

nie trzeba kluczyka! 

 

SCENARIUSZ INSCENIZACJI PT .: „C ZERWONY KAPTUREK ”  OBSERWACJA PRZEZ NAUCZYCIELA 

STAŻYSTĘ – KWIECIE Ń 2007 R.  

Opracowany na podstawie czasopisma „Biblioteka w Szkole” z okazji Kwiecień miesiącem kultury 

zdrowotnej. 

 

NARRATOR 

  Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami,  

żyła sobie dziewczynka, którą nazywali Czerwonym Kapturkiem.  

Widzę rozczarowanie na waszych twarzach. No tak, przecież wszyscy 

Znają tę bajkę. Kto chciałby znowu słuchać o tym jak gdzieś, kiedyś 

wilk zjadł staruszkę i małą dziewczynkę. Które dziecko w to dzisiaj  

uwierzy? 

SCENA I 

KAPTUREK 

Na dzisiaj koniec z tą szkołą. Na szczęście jest jeszcze ten stary kujon Marycha, jak zwykle da 

jutro ściągnąć. 

MATKA 

Cześć córko, co tam w szkole? 

KAPTUREK 

W porządku 

MATKA 

Odrobiłaś lekcję? 

KAPTUREK 

Jak zwykle nic nie zadali 

MATKA 

Rano dzwoniła babcia, podobno jest bardzo chora.  

Mogłabyś pojechać do niej. 

KAPTUREK 

 A nie możesz jechać sama? 

MATKA 

 Kapturku jak ty się odzywasz? 

 Muszę zadzwonić do ojca do pracy. 

 

 



SCENA II 

NARRATOR 

 Część rodziny kapturków, już poznaliście.  

Zupełnie przeciętna rodzina jakich wiele dookoła.  

Na szczęście jest jeszcze pan Kapturek,  

on n pewno odwiedzi chorą babcię.  

PAN KAPTUREK 

 Telefon – słucham 

A to ty żono 

No jak zwykle nic ciekawego, jestem zajęty pracą.  

Babcia znowu chora. Nie wiem, o której uda mi się stąd wyrwać. 

Nie czekaj z kolacją. 

SCENA III 

NARRATOR 

 Jak myślicie czy pan Kapturek odwiedził babcię? Niestety nie.  

Wrócił do domu późno, zmęczony. Babcia leżałaby pewnie chora, 

gdyby nie leśniczy. Leśniczy zadzwonił po pogotowie.  

Rodzina przyjechała do szpitala.  

DOKTOR WILK 

 Dzień dobry, nazywam się Wilk – doktor Wilk.  

Babcia prosi państwa do siebie, jest słaba, dlatego leży w szpitalu. 

NARRATOR 

 Wszyscy z rodziny Kapturków na widok babci popłakali się  

i przepraszali babcię. Babcia wszystko im przebaczyła.  

Powiecie pewnie, że w tej bajce nie było nic fantastycznego,  

Żadnego latającego dywanu ani czarodziejskiej różdżki.  

Ja myślę inaczej – fantastyczne i wspaniałe jest to, 

że ludzie potrafią zmieniać się na lepsze,   

dostrzegać swoje błędy i przyznawać się do nich. 

 

SCENARIUSZ INSCENIZACJI – MAJ 2007 R. 

ŚWIĘTO MAMY I BABCI  

 

CZARODZIEJ 

 Mam laskę czarodziejską 

Usiądź mamo i popatrz 

zobaczysz co się stanie! 



Stuknę laską, powiem Szpetem 

niech się stanie czar dla Mamy  

dziś piosenkę zaśpiewamy.  

Piosenka pt.: „Żaby” – słowa podręcznik „Wesoła Szkoła” klasa III  

Recytacja utworu A. Fredry pt.: „Paweł i Gaweł” 

UCZEŃ I 

 Za co kocham mamę? 

Zaraz się dowiecie 

Przede wszystkim za to, 

że jestem na świecie! 

UCZEŃ II 

 Gdybym 1000 kwiatów miał 

wszystkie bym mamie dał! 

UCZEŃ III 

 Ale serce jedno mam 

Komu serce moje dam 

Dam je Tobie Mamo miła, bo w nim 

miłość, radość, siła! 

UCZEŃ IV 

 Ja jedno mam życzenie 

dla Ciebie od rana 

żebyś żyła długie lata 

Mamusiu kochana! 

UCZEŃ V 

 Gdybym mógł mamo 

to bym Ci przyniósł 

tęczę wiosenną i kaczkę, 

która znosi szczerozłote jajka, 

lecz takie czary tylko w bajkach! 

Piosenka pt.: „U babci jest słodko” – z kasety magnetofonowej „Wesoła Szkoła” 

Uwaga: Święto mamy i babci zorganizowano w maju z powodu epidemii grypy   w zimę.  

Scenariusze opublikowane w serwisach edukacyjnych www.profesor.pl  

 


