JASEŁKA 2010
Scenografia: W Sali gimnastycznej dekoracja imitująca gwiaździste niebo, szopę, dekoracja
świetlna, na podłodze rozsypane siano, po środku stoi żłóbek z małym Jezusem i miejsce do
siedzenia dla Maryi i Józefa, obok po lewej stronie miejsce dla pasterzy, imitacja ogniska.
Osoby: Maryja, Józef, trzej pasterze, Trzej Królowie, dwa Anioły.
POWITANIE
Patrycja (ANIOŁ I):
Serdecznie witamy wszystkich miłych gości.
Chcemy Wam dziś sprawić wiele radości.
Jeśli się zdarzą pomyłki czasami,
To Wy nam wybaczcie i pomóżcie brawami.
Dorota (ANIOŁ II):
Już wszystkie światła pogasły i w lesie śpią zwierzęta.
Już wszystkie głosy ucichły – to noc zaczęła się święta.
Kolęda „ Cicha noc...” – ( przy akompaniamencie p. Małgosi).
Wprowadzenie w nastrój, zapalenie światełek; kolejno wchodzą na salę: Maryja, Józef, pasterze.
Maryja siada z Józefem na przygotowanych krzesłach, pasterze obok na podłodze.
Iwonka (MARYJA):
Oto moje Dzieciątko w żłobie narodzone.
W ubogiej stajence na sianku położone.
Radość Boża w sercu mym rośnie,
Chcę Tobie śpiewać coraz głośniej.
Maryja śpiewa kolędę „Lulajże Jezuniu...” (przy akompaniamencie p. Małgosi)
Piotr K. (PASTERZ I):
Hej, słyszycie? Słychać od strony nieba przecudne śpiewanie.
Michał H. (PASTERZ II):
Patrzcie, ktoś do nas idzie?
Piotr S. (PASTERZ III):
To Anioł z niebieskiej krainy.
Patrycja ( ANIOŁ I):
Witajcie pastuszkowie!
Z radosną nowiną do Was przychodzę.
Oto Zbawiciel się Wam narodził.
Chodźcie ze mną do Betlejem,
Pierwsi go pozdrowicie.

Kolęda „Dziś w stajence mały Jezus się narodził.” (wszyscy śpiewają przy akompaniamencie
p. Małgosi )
Piotr K.(PASTERZ I):
Witaj Dzieciątko, My skarbów nie mamy,
Lecz przyjmij pokłony, które Ci składamy.
Nie masz domu, nie masz łóżka,
Przyda Ci się choć poduszka.
Michał H.( PASTERZ II):
A ja Ci chlebek przyniosłem, świeżo upieczony,
Żebyś głodny nie był Jezu, dzisiaj narodzony.
Piotr S.(PASTERZ III):
Tak się cieszę Dzieciątko, że zostaniesz z nami ,
Więc przyniosłem Ci w prezencie koszyk z jabłkami.
Dorota (ANIOŁ II):
Zasnął Jezus ze swą matką , aniołki czuwają,
A do żłóbka na wielbłądach królowie zjeżdżają.
Kolęda „Jezus narodzony.”(wszyscy śpiewają przy akompaniamencie p. Małgosi).
Wchodzą trzej królowie.
Łukasz (KRÓL I):
Gwiazda nas tu przyprowadziła, do twej biednej szopy.
Tyś jest królem tego świata, przyjmij Boże nasze dary,
Które z serca Ci składamy.
Kolęda „Lulajże Jezuniu.”(wszyscy śpiewają pryz akompaniamencie p. Małgosi).
Iwonka (MARYJA):
Dziękuję serdecznie , żeście tu przybyli
I pokłon mojemu synowi złożyli.
Wszyscy pasterze:
Pokłoniliśmy się Panu, zaśpiewaliśmy skocznie.
Teraz cicho odejdziemy, niech Dziecię odpocznie.
Kolęda „Pierwsza gwiazdka.”( dzieci trzymają się za ręce i kołyszą w rytm muzyki).
Kłaniają się i odchodzą.
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