Tanowo 20.12.2018 r.
Scenariusz uroczystości „Wspólne kolędowanie”
Termin: 20.12.2018 r.
Czas: 12:00 – 13:00
Miejsce: sala gimnastyczna
Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Stelmaszyk - scenariusz, prowadzenie
Weronika Dwojakowska - prowadzenie,
Magdalena Witkowska - oprawa muzyczna, scenariusz
Joanna Dołęga - oprawa muzyczna, dekoracje, prezentacja multimedialna,
Mariusz Milewski - pomoc w dekoracji sali, nagłośnienie
Agnieszka Chmiel - zdjęcia
Cele:
stwarzanie radosnej atmosfery przybliżającej klimat Świąt Bożego Narodzenia,
zachęcanie do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek
Metody: arteterapia – śpiewanie kolęd i recytacja wierszy
Środki dydaktyczne: dekoracja świąteczna, pianino, prezentacja multimedialna, lampiony, udekorowane
stoły.
Przebieg uroczystości
„Cicha noc”
NARRATOR 1 (Agnieszka Stelmaszyk):

NARRATOR 2 (Weronika Dwojakowska):

„Są święta w naszym kalendarzu, najdroższe i najbliższe
bo wywołują falę marzeń, najczulszych i najmilszych.
Ich dziwny czar ten nastrój stwarza, dla życia najważniejszy,
rozlewa się na ludzkich twarzach, uśmiechem najpiękniejszym.
„Zatrzymajcie się na chwilę w gonitwie codziennych spraw.
Uciszcie Wasze myśli. Zapalcie świece, usiądźcie przy stole i
kolędujcie z nami.”

(w trakcie czytania wersja instrumentalna kolędy)
N1 i N2 zapalają świece i siadają do stołu
„Hej w dzień narodzenia….”
NARRATOR 1:

Jakaś światłość nad Betlejem się rozchodzi
W środku nocy zadziwiony świat się budzi.
Dzisiaj Chrystus tutaj właśnie się narodził,
Do nas przyszedł, bo ukochał wszystkich ludzi.

„Gdy się Chrystus rodzi…”
NARRATOR 2:

W małej szopce betlejemskiej, hen w dalekim kraju
Narodził się mały Jezus, wszyscy Go kochają,
Matka Boża tuli Dziecię,
Swój najdroższy skarb na świecie.

„Lulajże Jezuniu”
„Gdy śliczna Panna…”
NARRATOR 1:
NARRATOR 2:

W Betlejem świat zmienił się w ciszę.
Już Maria dzieciątko do snu swe kołysze
Teraz trzeba tę nowinę zanieść już do ludzi
Chodźmy szybko to ogłosić, pasterzy obudzić

„Wśród nocnej ciszy…”

„Wesołą nowinę bracia słuchajcie…”
NARRATOR 1:

Już pasterze prości ludzie biegną z dala,
Oddać pokłon Tobie Panu nad panami,
Mówią sobie jakaż łaska nas spotkała,
Że Bóg przyszedł, że chce zostać razem z nami.

„Do szopy hej pasterze…”
NARRATOR 2:

W Betlejem Panna syna porodziła
I na sianeczku go położyła
niechaj pospieszą wszyscy
bogaci biedni wielcy czy mali
by pokłon Dzieciątku oddali

„Przybieżeli do Betlejem…”
„Pastuszkowie, bracia mili…”
NARRATOR 1:

Niech każdy pospieszy w noc cicha i świętą
Złożyć pokłon Przeczystej Panience
I uściskać pokornie Jezuska nóżęta
W tej ubogiej, dalekiej stajence

„Gloria, gloria”
NARRATOR 2:

Przy żłóbku Pana w Betlejemie
Zbieramy się co roku
I wokół szopki w krąg stajemy
W zachwycie jej uroku

„W żłobie leży…”
NARRATOR 1:

Prosimy panią Dyrektor o zabranie głosu i symboliczne podzielenie się

opłatkiem.

„Bóg się rodzi…”
NARRATOR 2:

Wesołych Świąt!
Bez zmartwień,
z barszczem, z grzybami, z karpiem,
z gościem, co niesie szczęście!
Czeka nań przecież miejsce.

NARRATOR 1:

Wesołych Świąt!
A w święta
niech się snuje kolęda.
l gałązki świerkowe
niech Warn pachną na zdrowie.

NARRATOR 1 i NARRATOR 2: Wesołych świąt !
(w trakcie życzeń – wersja instrumentalna kolędy)
NARRATOR 2:
Dziękujemy za udział we wspólnym kolędowaniu i zapraszamy do internatu na
część wigilii ośrodkowej.
(klasy wychodzą według podanej kolejności, pozostałe osoby śpiewają kolędy)

dalszą

