SCENARIUSZ PRAWDZIWA HISTORIA NARODZENIA
JASEŁKA
AUTOR; Agnieszka Dulska
CEL: Zapoznanie dzieci z Prawdziwą historią Narodzenia Pana Jezusa.
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Zaprezentowanie przez dzieci wkładu pracy
Prezentacja nauczonych wierszy
Umiejętność gry na instrumentach
Prezentacja tańca z wykorzystaniem instrumentów, dzwoneczków, latarenek

Metody:
-pokazowe, słowne, praktycznego działania

Formy pracy:
-grupowa, zespołowa, indywidualne

Środki dydaktyczne : Stajenka, przebrania dzieci: aniołki, pasterze, króle, żłóbeczek, sianko,
instrumenty: grzechotki, kołatki, dzwoneczki, janczary, flety, gwiazda betlejemska na patyczku,
latarki z gwiazdą, skórki dywanikowe dla pasterzy, lampiony, kwiat dla aniołka, materiał i
pudełeczko do szycia dla Maryi, dary dla króli, choinka z sali.
Utwory muzyczne:
1.
2.
3.
4.
5.

„O gwiazdo Betlejemska”- latarki z gwiazdkami
„Gdy się Chrystus rodzi”- dzwoneczki
„Przybieżeli do Betlejem”- instrumenty: talerze, grzechotki, janczary, kołatki,
„Kołysanka do Jezusa”- wspólny śpiew
„Świeć gwiazdeczko”- Arka NOEGO: wszystkie instrumenty oraz flety dla pasterzy
Dzieci grają w wyznaczonych fragmentach piosenki. Chłopiec chodzi z gwiazdą
Betlejemską zgodnie z rytmem utworu.

Gwiazdor: strój Gwiazdora – prezenty, 2 duże zapakowane prezenty
na upominki dla dzieci
Dekoracja kotary: biały domek z papieru, biały materiał, kolorowe lampki święcące.

Przebieg
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Scena: Maryja przędzie na kołowrotku lub wykonuje jakąś czynność domową, pracę domową.

Anioł
Drodzy nasi goście mili,
Szczęście duże nas spotkało!
Oto dzisiaj zobaczycie
Co się przed wiekami działo
Oto Maria dziewczę młode
(Wskazuje na Maryję)
Tu widzimy ją zajętą.
Jeszcze nie wie, że dla wszystkich
będzie wkrótce Matką Świętą.

Pojawia się Anioł Gabriel, podchodzi do Marii.
Archanioł
Witaj Mario! Wieści niosę.
Trudne są do zrozumienia.
Matką będziesz! Już niedługo przyjdzie pora narodzenia.
Syn to będzie Pana Boga.
Jezus będzie imię Jego.
Czy dasz radę? Czy podołasz?
Czy się zgodzisz podjąć tego?

Maria
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Niech się stanie wola Pana.
Zrobię tak jak zrobić trzeba!

Scena 2 Jóżef i Maryja idą do Betlejem

AniołRosło Dziecię, a Maryja
Wraz z Józefem podążali
Do Betlejem, by w tym mieście
Spis ludności podpisali.

AniołDługą drogę szli oboje
Bardzo już zmęczeni byli
A tu słońce już zachodzi
Dzień już ku nocy chyli.

Anioł
Chętnie już by odpoczęli
Józef miejsca szuka
I po drodze bez skutecznie
W wiele drzwi zamkniętych puka.

Józef
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Gdzie tu spocząć?
Miejsce znaleźć
Żeby przetrwać choć do rana?
Zobacz Mario tam stajenka
(wskazuje na stajenkę)
Cała sianem jest usłana!
Może tam tę noc spędzimy?
W sianie przecież nie zmarzniemy.
Nie ma sensu szukać dalej,
W tej stajence zostaniemy!

Scena 3: Józef i Maryja zatrzymują się w stajence, przy stajence stają anioły, nad nią zapala
się gwiazda. Niedaleko śpią pasterze.

Anioł
I zostali w tej stajence
I tam Maria urodziła,
A tej nocy nad Betlejem
Piękna gwiazda zaśmieciła
Franek zapala gwiazdę

Pasterz
I anioły zaśpiewały
pieśń co niesie pokój światu
by nowinę o Jezusie
każdy mógł przekazać bratu.

Pieśń Aniołów:
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1.

Anioły biorą w rączkę dzwoneczki i składają rączki do modlitwy i zaczynają
śpiewać i tańczyć w dwóch kółeczkach. „ Gdy się Chrystus rodzi”
2. Aniołki biorą do rączki latarki z naklejoną gwiazdą i śpiewają kolędę „O gwiazdo
Betlejemska” ilustrując ruchem i latarkami drogę aniołków do Betlejem, tańczą
w jednym dużym kole.

Anioł
Obudziło to pasterzy,
Którzy paśli owce swoje…

PasterzCo tak świeci?Kto tak śpiewa?
Wstawaj bracie bo się boję!
( budzi drugiego pasterza)

PasterzCo ja słyszę? Czy to prawda?
Boże dziecię jest na świecie!

PasterzSzybko bracia szybko mówię,
Czemu jeszcze nie wstajecie?!
(Budzi pozostałych pasterzy)

Pasterze wstają i stają obok stajenki .
Anioł
I ruszyli całą grupą
I zwierzęta poganiali.
Gdy dotarli do dzieciątka
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Tak mu razem zaśpiewali.

Wszyscy śpiewają kolędę „Przybieżeli do Betlejem…”
Pasterze grają na kołatkach i wychodzą do przodu, Julka na talerzu i wychodzi krok do
przodu na każde uderzenie talerzem, dzwoneczki –Aniołki, grzechotki pozostałe Aniołki i
tańczą w kole z grzechotkami. Każdy gra na instrumentach w danym momencie tekstu
kolędy.

Anioł
Gdy pasterze już odeszli
Trochę ciszej się zrobiło.
Lecz Dzieciątko w rękach matki
Bez ustanku wciąż kwiliło.

Maria
Czemu płaczesz mój syneczku?
Czemu płaczesz mój kochany?
Przecież jesteś nakarmiony,
Otulony i przebrany!

Anioł
Może spróbuj mu zaśpiewać?
Dzieci lubią kołysanie.
Wszyscy wiedzą, że łatwiejsze
jest z piosenką zasypianie

Anioł
Zaśpiewała więc Maryja
I anioły zaśpiewały
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I Jezuska tą melodią
Do snu razem kołysały.

Wszyscy podają sobie ręce i śpiewają kołysankę „ Kołysanka do Pana Jezusa”- wszyscy
się kołyszą .Maryja bierze na ręce Jezusa i kołysze go do snu i śpiewa mu i przytula go
do siebie.

Pasterz
A gdy śpiewać już kończyli
Nowi goście stali w progu
Trzej królowie się zjawili,
Żeby dary złożyć Bogu.

Król 1
Oto mirra. To dla Ciebie,
Ją przywiozłem drogi panie.
Kładę Ci u twych nóżek
Przy żłóbeczku, tu na sianie.

Król 2
A ode mnie przyjmij Panie
Trochę złota królewskiego.
Boś Ty Jezu maluteńki
Synem Boga Najwyższego!

Król 3Ja kadzidło ci przyniosłem
Przyjmij panie i dar taki.
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Te trzy dary to symbole
I naszego hołdu znaki!

AniołPokłonili się królowie i swe dary położyli.

AniołTeraz kolej na nas
bo my mamy w planie
świąteczne, aniołkowe kolędowanie.

Anioł

Na tych instrumentach w małej stajence
zagrajmy Dzieciątku i miłej Panience.
Wiec proszę szybciutko usiądźcie tu wokoło
I śpiewajcie z nami kolędę wesołą

Wszyscy grają na instrumentach: grzechotki, kołatki, janczary, Antek Sz. Idzie z gwiazdą
Betlejemską. „Świeć gwiazdeczko” Arki NOEGO.
Paterze przesiadają się do przodu i siadają na skórkach dywanikowych i grają na
fletach.

➢ Podziękowanie
Drogie dzieci przygotowania do Jasełek zbliżyły nas do Świąt Bożego Narodzenia.
A wcielając się w swoje role poznaliście prawdziwą historię Narodzeni Pana Jezusa.
Dziękuję wam za wspólny piękny występ.
W tej radosnej atmosferze życzę wam zdrowych i Rodzinnych świąt Bożego Narodzenia.
➢ Przyjście Gwiazdora i wręczanie prezentów, wspólne zdjęcia grupowe.
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➢ Poczęstunek dla dzieci na sali.
➢ Zakończenie.

Nagranie i zdjęcia, fotorelacja na facebooku.

Źródło:
1. „Na przedszkolnej scenie” Sylwia Bacewicz cz.III.
2. Izabela Wałaszewska ,„Wesoła Scena” w Aniołkowie. Materiały metodyczne dla
nauczycieli wyd. Katraynka.

Agnieszka Dulska

Janikowo, dnia 27.12.2021r.

Nauczyciel przedszkola
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Dyrektor Przedszkola „Słoneczko” w Janikowie
Pani Magdalena Kalka

W dniu 22.12.2021r. (środę)
w Janikowie.

byłam obecna w pracy w Przedszkolu „Słoneczko”
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