Scenariusz „Koncertu kolęd 2012”
WSTĘP
Dziecko I
Święta to czas, kiedy Bóg się rodzi, kiedy moc truchleje, kiedy cały świat kochamy.
Święta to czas, kiedy jedno serce podróżuje dla wszystkich;
... dla smutnych, opuszczonych Pan się narodził w lichej stajence.
W cieple serc , jak siankiem okryty spokojnie śni.
.Dziecko II
Nie ma w kalendarzu dni bardziej uroczystych, kiedy to tradycja łączy się ze
współczesnością, a rodzinna przeszłość z teraźniejszością... . Gdy w pamięci
odżywają zapamiętane z dzieciństwa świąteczne zwyczaje, rośnie pragnienie, by
znowu ucieszyć blaskiem choinki, poczuć w ustach smak domowego makowca czy
kutii, niecierpliwie rozwiązać wstążeczki prezentów...
Boże Narodzenie przychodzi co roku i chociaż wielu z nas zarzeka się, że święta
urządza przede wszystkim ze względu na dzieci, tak naprawdę wszyscy dajemy się
ponieść atmosferze pełnej duchowych wzruszeń, domowego ciepła i harmonii.
Dziecko I
Tradycją także naszej szkoły stało się wspólne kolędowanie. Od 10 lat zbieramy się
tu wszyscy i podtrzymujemy naszą polską tradycję. Po raz drugi gościmy rodziców,
których przywitajmy ciepłymi brawami...
Nasz koncert uważam za otwarty. Zapraszamy!!!!!!!!!!!
Dziecko II
Wszystko jest jak przed rokiem
Na szybach srebrne kwiaty
I ten sam obraz w ramach okien:
Świat biały jak opłatek...
Będzie Wilia! – uśmiechną się ludzie,
Do świątecznej zasiądą wieczerzyBłogosławiony grudzień!
W żłobie leży – któż pobieży...
Pomyśl: na cudzej ziemi wśród obcych,
Tacy jak my młodzi chłopcy
I małe dziewczęta
Zaśpiewają tę samą kolędę.

Klasa 4a, 5c, 6a zaśpiewa Dzisiaj w Betlejem
Dziecko I
Pamiętaj : będą ludzie smutni, opuszczeni,
Niepotrzebni nikomu
I nikt z nimi słowa nie zamieni
Nie zaprosi do swego domu.
Weź do ręki biały opłatek,
Choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić –
I życz szczęścia całemu światu:
Niech się wszystkie serca rozweselą! ...
Kolęda „Przybieżeli do Betlejem w ykonaniu klasy 4e, 5b, 6c
Dziecko II
Jest cicho. Choinka płonie, na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie, blask świeczek złotem zasnuwa,
A z kąta z ust brata płynie kolęda...
Klasa 4d i Wśród nocnej ciszy

klasa 5e, 6b i Cicha noc,

Dziecko I:
A na Pasterkę
wszystkie świecą choinki.
A na Pasterkę
wesoło skrzą śniegu czapy
i cicho w kościółku śpiewamy
Dziecko II
Jest cicho. Choinka płonie, na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie, blask świeczek złotem zasnuwa,
A z kąta z ust brata płynie kolęda...
„Lulajże Jezuniu zaśpiewa kl 4f, 5a,
Dziecko I
Czy zdołamy zliczyć dary
Twojej, Maryjo, miłości?
Czy je spłacimy cenę swej wdzięczności:

od tej chwili, gdyś Mu życie dała,
jakby stróż anioł
zawsześ przy Nim stała.
Twojej miłości i poświęceń siła
kochać Boga mnie i innych ludzi nauczyła.
Gdy śliczna Panna – w wykonaniu kl.4b, 6d
Dziecko II
W cichą noc, kiedy wszystko już śpi,
przyprowadźcie go przy świetle gwiazd
i pomóżcie mu potajemnie dostać się do domu,
zanim ktokolwiek się o tym dowie.
wtedy on przyozdobi światełkiem każdą gałąź,
na wszystkich powiesi ciastka, orzeszki i jabłka:
nasz kochany i dobry święty Mikołaj
sprawi nam wszystkim wiele radości.
Piosenka bożonarodzeniowa jaką za chwilę usłyszymy to
Świeć gwiazdeczko. Przed nami klasa 4c, 5d, 6f
Dziecko I
Zgiełk fajerwerków szybko przemija
pozostaje płomyk – twarz odbita w lustrze
znajoma od lat
może bardziej zamyślona
weź opłatek:
„Życzę ci by Dobro
mieszkało w twym sercu”
pościel żłobek maleńkiemu
i zanuć kolędę
raźniej wam będzie we dwoje
Na zakończenie zaśpiewa kl. 5f, 6e kolęda Pójdźmy wszyscy do stajenki.
Zakończenie
Uczniowie prowadzący:

Dziecko I
A jeśli czekasz
czekaj z pokorą
Dziecko II
bo nic co ciche
nie zapuka głośno do drzwi
Dziecko I
w taką noc pomyśl o tych
co nigdy nie spacerują w twych myślach,
i powiedz im:
„wesołych świąt” ------- RAZEM
Narrator I i Narrator II
A kolędowali dzisiaj z nami klasy….. Duże brawa dla wszystkich uczestników.
Dziękujemy wychowawcom, oraz organizatorom. Sponsorem słodkich upominków
jest Rada Rodziców.
PROSIMY PANIĄ DYREKTOR O ZABRANIE GŁOSU
Poprosimy gospodarzy klas o odebranie pamiątkowych dyplomów i słodkości.

Koncert prowadziły………………..
KONIEC
Wspólne odśpiewanie kolędy…..
Opracowała Justyna Schröder

