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MIEJSCE UROCZYSTOŚCI remiza Strażacka w Tanowie 

UCZESTNICY   dyrekcja, zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie 

CZAS TRWANIA   45 minut 

SCENARIUSZ Magdalena Witkowska, Katarzyna Duszkiewicz, Małgorzata 

Tyszkiewicz, Joanna Dołęga  

OPRAWA MUZYCZNA Magdalena Witkowska, Małgorzata Tyszkiewicz, Małgorzata 

Januszewska, Joanna Dołęga 

WYKONAWCY   zespół wokalno – instrumentalny „AKORD” 

DEKORACJA    Iwona Złotek, Ewa Klaus, Dorota Chrobak 

NAGŁOŚNIENIE   Mariusz Milewski 

 

 

 



PROWADZĄCA: 

Biały śnieżek biały – grudniowy 
Piękny wieczór – Mikołajkowy 
Paczki, paczuszki, woreczki, papier, sreberka, wstążeczki 
Z paczki lalki, misie wystawiają nosy 
Śmieją się dzieci 
Oj słychać ich głosy. 

PRZYWITANIE GOŚCI. 

Pada śnieg,  puszysty śnieg  
lubię patrzeć, gdy tak cicho spływa w dół. 
Pada śnieg jak w białym śnie,  
Mamo spójrz na świat, jak z bajki cały jest. 
Dziś pan Andersen cieszy się,  
bo wszyscy dziećmi stają się. 
 
1. „ PADA ŚNIEG” -  piosenka 

 
Święty Mikołaj” – L.Krzemieniecka  
 
Idzie święty Mikołaj, niesie podarki. 
Świecą mu złote gwiazdki niby latarki. 
Idzie święty Mikołaj porą grudniową. 
Zapakował do wora i to, i owo. 
Śnieżek prószy i prószy, zaprószył dróżkę. 
Już się dzieci witają ze świętym staruszkiem. 
Mikołaju kochany, będziemy  radzi, 
Że Cię zawsze tak w porę Pan Bóg prowadzi. 
 

Nocka nadchodzi jak dobra wróżka 
sypie gwiazdami jej złota różdżka 
sen na paluszkach chodzi przy łóżku 
już wszyscy słodko śpią. 

 
 

2. TELEFON 
 

Mikołajkowa noc  

Ma tajemniczą moc.  

Niebo usiała gwiazdami,  

Które błyszczą wspaniale nad nami.  

W tym dziwnym mroku  

Nasłuchujemy … Mikołaja kroków. 

 

3. „ ZIMA” 

 

Wjeżdża Mikołaj 

 

O, jaka piękna okolica! 
Może tu zatrzymam się na chwilę i odpocznę? 
Przede mną jeszcze daleka droga, a ja już mam coraz mniej sił. Starość nie radość. 



 
Może utnę sobie drzemkę pod tym ślicznym świerkiem? 
Tu jest doskonałe miejsce, a mój worek z prezentami dla dzieci będzie bezpieczny. 
 

Mikołaj zasypia przy dźwiękach kołysanki… 

 

4. „ROZBÓJNICY”-piosenka 

 

Rozbójnicy….. 

 

Rozbójnik I 

Patrz jaki śmieszny ziomal w czerwonym ubranku. 

Rozbójnik II 

Chyba stary, bo ma siwą brodę. 

Rozbójnik I 

A jakie ma wyśmigane kierpce na nogach… 

Rozbójnik II 

O, worek! Ciekawe co w nim jest? 

Rozbójnik I 

Taki śmieszny gość, to pewnie ma coś śmiesznego w worku. A my 
jesteśmy takie smutne draby… 

Rozbójnik II 

A może zabierzemy ten worek? 

….. 

Rozbójnicy odchodzą z workiem…tymczasem Mikołaj budzi się i stwierdza brak worka 

 

Mikołaj 

 
Ale co to? Gdzie się podział mój worek z prezentami dla dzieci? 
Na pomoc! Policja! 
 

Króliczek biegnie Mikołajowi na pomoc 

 

Króliczek 

 

A kto tak krzyczy w naszym lesie? 

To ty Mikołaju? Co się stało?  

 

Mikołaj 

 
Zatrzymałem się na krótką drzemkę przy świerku. Budzę się,  a tu nie ma worka z prezentami dla 
dzieci. Co ja teraz zrobię?  
Przecież dzieci czekają na mnie? 
 
Króliczek 

 

Myślę, że to sprawka Rumcajsa! On mieszka tu niedaleko. 

Zaraz go zapytamy! 

 

Króliczek i Mikołaj wołają Rumcajsa 

 



Rozbójniku Rumcajsie! Rozbójniku Rumcajsie! 

 

Rumcajs 

Czego tak wrzeszczycie? Mam teraz przerwę zimową w zbójowaniu 

Króliczek 

Czy to ty zabrałeś worek Mikołaja? Zobacz jaki jest smutny. 

 

Rumcajs 

Jak możecie mnie oskarżać? Nigdy nie okradłbym Mikołaja. 

 

Mikołaj 

To kto to mógł zrobić do stu choinek? 

 

Rumcajs 

Myślę, że to sprawka tego pazernego futrzaka Kota w Butach. Zaraz mu przetrzepię to wyliniałe futro. 

Kocie w Butach, Kocie w butach… 

 

Kot w Butach 

Miau, miau…Czy ja nigdy nie będę spokoju miał? 

O co chodzi? Kto mnie woła? 

 

Rumcajs 

Zabrałeś worek Mikołajowi ? Przyznaj się ty pchlarzu! 

 

Kot w Butach 

Jaki worek? A były w nim myszki ? 

 

Mikołaj 

Jakie myszki? Prezenty dla dzieci! 

 

Kot w Butach 

Jeśli nie było w nim myszek, to mnie ten worek nic a nic nie obchodzi! 

 

Mikołaj 

Co tu robić? Co tu robić? 

 

Króliczek 

Może strach na wróble coś widział. Stoi tu przecież cały czas, taką 
ma robotę. 

wszyscy.. 

Strachu na wróble! Strachu na wróble! 

Czy możesz nam pomóc? 

 

Strach na wróble 

Nie mogę wam nic powiedzieć. Tajemnica służbowa! 

 

 

Mikołaj 

Zlituj się nad starym Mikołajem i powiedz: Kto zabrał worek? 

 



Strach na wróble 

Musicie iść po tych śladach….. a dojdziecie do Rozbójników, którzy zabrali worek.. 

 

Rumcajs 

Zobacz Mikołaju, worek! 

 

Mikołaj 

I Rozbójnicy! Dlaczego zabraliście mi worek? 

Pomyśleliście o dzieciach, które czekają na prezenty? 

 

Rozbójnicy 

Nieeeeee 

My myślimy wolniej, niż przebieramy nogami. 

Już oddajemy worek i przepraszamy! 

Więcej tego nie zrobimy! 

 

Kot w Butach 

Zatańczmy więc na zgodę. 

 

Wszyscy aktorzy tańczą „Renifera” 

 

„Kochany Święty” 

 
Dzięki Tobie o kochany 
Cały roczek wyglądany, 
Drogi święty Mikołaju, 
Co przychodzisz do nas z Raju. 

 
Dobry święty Mikołaju 
Wszystkie dzieci Cię kochają. 
Usiądź sobie między nami, 
Obdarz dzieci prezentami. 
 
5. „BLISKO DO ŚWIĄT” 

 
Wjeżdża Mikołaj 
 
Nowoczesny Mikołaj komputera używa 
Telefony odbiera, mercedesem przybywa. 
Sanie w domu zostawia, renifera wypuści. 
I  żadnego dziecka tej nocy nie opuści. 
 
6. „BLUES Z MIKOŁAJEM”        

        
Na naszej Sali dziś wiele radości, 
Wszyscy się cieszymy z tej uroczystości.               
Ze wszystkich niespodzianek wielką radość mamy, 
                   
A może w przyszłym roku znowu się spotkamy ? 
                                                                             
 
 


