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Scenariusz inscenizacji na Dzień Św. Mikołaja
Opracowanie - ks. Krzysztof Szymański Do wykorzystania:
Spotkanie dzieci ze św. Mikołajem

Osoby:
-

Narrator I, II

-

Dziecko I, II, III, IV, V, VI, VII

-

Skrzat I, II

-

Śnieżynki

Scenograﬁa:
Hol lub sala lekcyjna, na środku ustawiony fotel przykryty granatową tkaniną
ze złotymi gwiazdkami i półksiężycem. Wokół fotela dzieci z dzwoneczkami
(kastanietami) w ręku.

Scena I. Oczekiwanie
W tle słychać melodię do piosenki „Przybądź św. Mikołaju”. Dzieci recytują
przy akompaniamencie melodii.

Dziecko I
Prószy śnieżek, prószy i na głowy pada

Już rodzina cała przy kominku siada
I od dawna czeka dzieci cała zgraja
Na prezenty od świętego Mikołaja.

Chórek dzieci
Mikołaju, Mikołaju
Przybądź do naszego kraju.
Przynieś prezent da każdego
Dla mnie i dla bata mego.

Dziecko II
Kto nie wierzy mocno w naszego świętego
W jego życiu dziś, nie będzie czegoś ważnego
Lecz te święta to najlepszy czas, by marzyć
I w świętego Mikołaja mocno wierzyć.

Chórek dzieci
Mikołaju, Mikołaju
Przybądź do naszego kraju.
Przynieś prezent da każdego
Dla mnie i dla bata mego.

Narrator I
Nadeszła już zima, w kalendarzu grudzień
A szóstego grudnia, gdy księżyc zaświeci
Święty Mikołaj przychodzi do wszystkich dzieci.

Narrator II
Wszyscy wiedzą, jaki to jest święty
Co dużym i małym przynosi prezenty.

Narrator I
Z pewnością dzieci chciałyby wiedzieć,
Skąd się Mikołaj wziął na tym świecie.
Polska legenda przed lata znana
Dzisiaj zupełnie jest zapomniana.
Święty Mikołaj naprawdę istniał,
Żył w polskich górach – rzecz oczywista.

Dziecko III
Miał siwe włosy, gdyż był już stary,
Ogromne wąsy i okulary.

Dziecko IV
Zwierzęta wszelkie strzegł przed wilkami,
Domy rolników przed szkodnikami.

Dziecko V
Ludziom w potrzebie zawsze pomagał,
Na święta dzieciom prezenty dawał.

Narrator II
Wszyscy go znali i szanowali
Patronem biednych zgodnie nazwali.
Pomimo wieku Mikołaj święty
Nadal roznosi dzieciom prezenty.

Scena II. Przybycie świętego Mikołaja
Do sali wbiegają skrzaty: trzech chłopcy w czerwonych kapturkach.

Skrzat I
Święty Mikołaj do was przychodzi!

Dużo prezentów niesie.

Skrzat II
Z Mikołajem piękne sanie
Pędzą szybko niesłychanie.

Skrzat III
Po gwieździstym, pięknym niebie
Kiedy dzieci smacznie śpią,
Mknie Mikołaj wprost do ciebie
I prezentów wiezie sto.

Skrzaty cofają się. Słychać melodię „Piosenki elfów w fabryce zabawek”. Po
chwili wprowadzają do sali św. Mikołaja. Wchodzą również Śnieżynki (dwie
dziewczynki ubrane w białe alby, na głowach mają przepaski z gwiazdkami,
rozrzucają białe płatki (konfetti)

Dziecko VI
Co się dzieje? Co za dziwy?
To nie sen, to Mikołaj prawdziwy.

Narrator I
Usiądź z nami Mikołaju,

Pewnie się zmęczyłeś,
Żeby nas odwiedzić dzisiaj
Szmat drogi przebyłeś.

Skrzaty podprowadzają św. Mikołaja do fotela.

Narrator II
Witaj Mikołaju!
Do nas zapraszamy,
Powiemy wierszyki
i coś zaśpiewamy.

Słychać melodię i słowa „Piosenki
elfów...” (dwie zwrotki). Dzieci
włączają się do śpiewu przy
akompaniamencie trzymanych w
ręku kastanietów (dzwoneczków).
Piosenka elfów w fabryce zabawek
I

Hu – hu – ha, hu – hu - ha, przyszła biała zima
Z nieba śnieżek pada, a mróz za nos trzyma
Z Mikołajem pracują skrzaty i elfy.
Dla dzieci na święta szykują prezenty.
Dla dzieci na święta szykują prezenty.
Ref.
Prezenty podarki przez dzieci wymarzone
Przez świętego Mikołaja nocą przynoszone.
Prezenty podarki zaklęte magiczne
Niech niosą dzieciom radość i zabawy śliczne.
Niech niosą dzieciom radość i zabawy śliczne.
II
Hu – hu – ha, hu – hu - ha, przyszła biała zima
Z nieba śnieżek pada, a mróz za nos trzyma
My marzymy o nartach, łyżwach i sankach
I śnimy o pięknych misiach, domkach, lalkach
I śnimy o pięknych misiach, domkach, lalkach
Ref.
Prezenty podarki przez dzieci wymarzone...

Śpiew cichnie, do Mikołaja
podchodzą dzieci VII, VIII, IX
Dziecko VII (dziewczynka)
Jak się cieszę, że przybyłeś św. Mikołaju.
Cały rok na Ciebie czekałam
Ciekawe, co przyniosłeś mi tym razem.

Dziecko VIII (chłopiec)
A ja wysłałem do Ciebie długi list.
Napisałem, że chciałbym klocki lego.
I ciekawe gry komputerowe,
Żebym mógł grać z kolegą.

Dziecko IX (dziewczynka)
A ja nie wiem czy coś dostanę,
By nie byłam grzeczna wcale.
Ale wierzę, że Mikołaj kocha wszystkie dzieci
I jeździ do nich po całym świecie.

Scena III. Obdarowywanie prezentami,
rozmowa ze św. Mikołajem
Scena IV. Pożegnanie św. Mikołaja

Narrator I
Mikołaju, Mikołaju
Śnieżną drogą jedziesz dalej
Dzieci pięknie cię żegnają.

Chórek dzieci
Życzymy ci wszyscy
Dużo zdrowia, siły,
A za rok przyjeżdżaj
Bardzo Cię prosimy,

Narrator II
Melodia piosenki
Niech zabrzmi dla ciebie.
Dźwięczeć będzie w uszach,
Gdy pomkniesz po niebie.

Ponownie rozbrzmiewa „Piosenka elfów...”, słychać dzwoneczki, kastaniety.
Skrzaty odprowadzają św. Mikołaja.

Wykorzystano:
-

wiersz Legenda [w:] Katarzyna Bayer, Adam Wacławski: Polskie

obrzędy i tradycje w wierszu, zabawie i piosence
-

fragmenty wierszy i piosenek [w:] Renata Wąs: Inscenizacje w

nauczaniu zintegrowanym
-

fragmenty wierszy [w:] Bożena Forma: Dziecko aktorem.
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