
Scenariusz przedstawienia: „Dary Nowego Roku” 
 
Występują: Nowy Rok, Wiosna, Lato, Jesień, Zima, Dziecko A, Dziecko B, Dziecko C, 
Zajączek, Sarenka, Wiewiórka, Niedźwiedź, Kot, Bałwanek I, Bałwanek II, cztery grupki 
dzieci symbolizujące pory roku. 
 
Piosenka I -„Śniegowe płateczki” 
 
Dziecko A: Co nam Nowy Rok przyniesie? 
Nowy Rok: Zimę, Wiosnę, Lato, Jesień. 
Dziecko A: Zima berło z lodu trzyma. 
                    Co w podarku da nam zima? 
Zima:          Dam białego bałwanka. 
                    Jazdę z górki na sankach 
                    Wesołe choinki, 
                    Miłe upominki. 
Dziecko B: Wiosno ciepła , roześmiana, 
                    Powiedz, wiosno, co masz dla nas? 
Wiosna:      Dam wam liści bez liku i piosenki słowików. 
                    Pierwszy ciepły deszczyk, złote bazie leszczyn. 
Dziecko B: Lato suknię ma bogatą, 
                    Jakie dary da nam lato? 
Lato:           Dam pogodne słońce, bukiety pachnące, 
                    w polu złote zboże, ciepły piach nad morzem 
Dziecko C:  Jesień od podarków gnie się, 
                    A co nam przyniesie jesień? 
Jesień:        Dam wam to, co trzeba: świeże bochny chleba 
                    i owoców kosze. Częstujcie się, proszę! 
Dziecko C:  Nowy Roku z podarkami! Dziś karnawał. 
                    Zatańcz z nami! 
 
( Wszystkie pory roku i Nowy Rok tańczą przy muzyce walczyka) 
 
Nowy Rok: Pierwszy styczeń, pora życzeń, 
                    A więc z życzeniami 
                    Wszystkie moje pory roku 
                    Stają dziś przed wami. 
 
( Otwierają koło dzieci przedstawiające wiosnę) 
 
Dziecko I:   W Nowej Wiośnie życzę mamom, 
                    by się wszystko działo samo. 
Dziecko II:  Niech się sam odkurza dywan, 
                    samo niech się pierze, zmywa. 
Dziecko III: Ciasto – też niech samo rośnie 
                     Wszystkim mamom w Nowej Wiośnie! 
 
( Otwiera się koło symbolizujące lato) 
 
Dziecko I:    A ja życzę wszystkim tatom, 



                     Niech wam sprzyja Nowe Lato! 
Dziecko II:   Kosz pomysłów, wynalazków, 
                     Niech rozsypie wam na piasku jak muszelki. 
Dziecko III: My je z wami chętnie razem wyzbieramy! 
 
( Otwierają kółko dzieci przedstawiające jesień) 
 
Dziecko I:    Za to babciom Nowa Jesień 
                     Niech pogodne dni przyniesie. 
Dziecko II:  Bezdeszczowe, bezmarkotne, 
                     Jak w dzienniczkach naszych stopnie 
Dziecko III: Nam – z rąk babci – pieszczot krocie. 
                     Pocałunki i łakocie! 
 
( Otwierają kółko dzieci przedstawiające zimę) 
 
Dziecko I:    Dziadkom zaś niech Nowa Zima 
                     srebrne gwiazdki poprzypina. 
Dziecko II:  Z taką gwiazdką każdy dziadek 
                     pójdzie jak na defiladę. 
Dziecko III: Białym parkiem, razem z nami 
                     Na spotkanie z gołębiami! 
(Dzieci opuszczają scenę) 
 
Piosenka II - „Sanna” 
 
Bałwanek I:  Pada śnieg, prószy śnieg, wszędzie go nawiało. 
                       Dachy są już białe, na ulicach biało. 
                       Strojne w biel, w srebrny puch, latarnie się wdzięczą 
                       Dzyń – dzyń – dzyń. Dzyń – dzyń – dzyń. 
                       Dzwonki sanek brzęczą. 
Bałwanek II: Pada śnieg, prószy śnieg, bielutki jak mleko. 
                       W sklepach gwar, w sklepach ruch – Gwiazdka niedaleko! 
                        Jeszcze dzień, jeszcze dwa, chłopcy i dziewczynki! 
                        Będą stać niby las na rynku choinki…. 
 
( Wchodzi Nowy Rok, w oddali słychać dzwonki) 
 
Nowy Rok:     Witaj mi, wierna drużyno! 
Wszyscy:        Witaj, Nowy Roku, nam! Niech w pokoju dni ci płyną, 
                        niech szczęśliwy dzień wciąż trwa! 
Nowy Rok:     Dziś jest noc zaczarowana, gdy spełniają się pragnienia. 
                        Niechże każdy bez wahania powie, jakie ma życzenia? 
Wiewiórka:    Spraw to Nowy Roku miły, 
                        by nas dzieci nie krzywdziły. 
                        By w nas chłopcy rozbrykani 
                        nie ciskali kamieniami. 
Zając:             A ja proszę, Żebyś mi dał 
                        jedną kapuściana grzędę. 
                        I by jastrząb mnie nie ścigał 



                        gdy po polu kicać będę. 
Niedźwiedź:   A mnie miodu daj na zapas. 
                        Tyle, ile zmieszczę w łapach! 
Sarenka:        Mnie na zimę – trochę sianka, 
                       Latem – trawkę na polankach… 
Nowy Rok:    A ty kocie? Czy chcesz czegoś? 
Kot:               Tylko kąta spokojnego, 
                       Miski mleka, w piecu ognia 
                       I swobody kociej co dnia! 
Nowy Rok:    Spełnię wszystko, co w mej mocy… 
                       Lecz dziś korzystajmy z nocy. 
                       Niech się wszyscy bawią wokół. 
                       W pierwszą noc Nowego Roku! 
Zima:             W szumie drzew, w wiatrowym świście, 
                       Dalej w taniec posuwiście. 
                       Niech się święci Roku przyjście! 
 
Piosenka III – „Rozśpiewany las” 
 
Kot:               Już niedługo wstaną zorze, 
                      czas ci do snu się ułożyć. 
                      I ja przy kominie spocznę 
                      po tej bajce noworocznej. 
 
( Wszyscy kłaniają się i opuszczają scenę) 
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