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Halloween      
 

Przedstawienie 
Prowadzący 1 (P1)  
Prowadzący 2 (P2)  
Wiedźma  
Students Wiedźmy (S1, S2)  
Dzieci(1, 2, 3, 4)  
 
P1: Witamy wszystkich serdecznie!  
P2: Welcome everybody! Hello!  
P1: Spotkaliśmy się dziś by opowiedzieć Wam o święcie Halloween.  
P2: Święto Halloween jest starą celtycką tradycją pochodzącą z wysp 
brytyjskich.  
P2: Dlatego też my chcemy powiedzieć Wam o co tak naprawdę chodzi z tym 
Halloween, Bo wszyscy uczący się języka angielskiego powinni wiedzieć nieco 
o jego kulturze.  
P1: Dobra nie przynudzaj...  
(wbiega na salę zziajana Wiedźma)  
Wiedźma : PSP nr 9 Czy dobrze trafiłam? 
P1 i P2: Tak! 
Wiedźma : Ale, ale... Co wy tak wszyscy w jednej klasie? Oj jak się dowiedzą 
w Wiedźminowie… to…(wylicza niby zapamiętując)…wróżki, krasnale, elfy, 
rusałki, boginki i inne duszki przyrody… (marudzi). 
P1: (chrząka) Właśnie przeszkodziła nam Pani w uroczystości! 
Wiedźma: W uroczystości?  
P2: Wiedźma – a nie wie? (kręci głową) 
P1: Dzieci podpowiedzcie co świętujemy: (Halloween!)  
Wiedźma: Ale wstyd, ja wiedźma z samego centrum Wiedźminowa - 
zapomniałam! Zaraz zadzwonię do moich przyjaciół i będziecie mieć takie 
Halloween, jakiego nie zapomnicie.  
Students Wiedzmy (wchodzą na salę): A co tu się dzieje, że aż w 
Wiedźminowie Was słychać?  
P1: Halloween! 
S2: We are witches – students  
S1: Czyli wiedźmy uczennice  
S2: Zaraz Wam opowiemy kiedy, gdzie i jak obchodzi się Halloween.  
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S1: (czarują) - Witches here, witches there, witches, witches everywhere!  
P1: 31 października w Wielkiej Brytanii i USA 
S2: Tego dnia wszystkie dzieci przebierają się za… czarownice,….ale nie tak 
piękne jak my!  
P1: chochliki, elfy, wróżki…  
P2: i chodzą od domu do domu mówiąc (przebierańcy siedzący na scenie): 
Trick or treat! Trick or treat! 
P1: Czyli prezent albo psota.  
S1: Dorośli dają dzieciom ciasteczka i przeróżne słodycze.  
S2: Jeśli nie …dzieciaki robią psikusy. (wchodzą dzieci)  
Dz1: Wysmaruję mydłem okna (grozi).  
Dz2: A ja schowam wycieraczkę!  
Dz3: Mąką schody wam posypie!  
Dz4: A ja … (grozi)… muszę jeszcze pomyśleć!  
Wszyscy na scenie: Kto nic nie da będzie bieda! Trick or treat!  
S1: Nie byłabym wiedźmą super - student, gdybym nie dodała, że ponad 2 
tysiące lat temu 31 października był dniem, w którym świętowano potrójnie: 
żegnano lato, witano zimę i obchodzono święto zmarłych  
S1: Halloween świętowanie jest zarówno przez dzieci jak i dorosłych. Rodzice 
nadzorują zabawę, aby dzieciom nie stała się krzywda.  
S2: Szkoły świętują Halloween pozwalając dzieciom przebrać się w ulubionego 
bohatera książkowego. 
S1: W ten sposób świętowanie jest zarówno zabawą jak i nauką.  
S2: A w domach niektóre rodziny organizują przyjęcia kostiumowe, grają w gry 
czy też czytają przerażające opowieści.  
Wiedźma: No nareszcie ja mogę coś powiedzieć! Zaproszono mnie tutaj na 
konkurs dyniowo-halloweenowy! Czyli wybór najbardziej pomysłowej i 
najpiękniejszej dyni, a raczej jack-o-lantern! Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, 
że nie ma Halloween bez dyni. Poprosimy wykonawcę tej dyni do nas, po 
odbiór niezwykle cennej nagrody, którą przywiozłam z Wiedźminowa.  
(Wręczenie nagród) 
Wiedźma: A teraz zapraszamy na rozwiązanie konkursu na plakat 
halloweenowy. 
(Wręcznie nagród) 
Wiedźma: Nagroda wręczona, misja wypełniona - to goodbye, bye, bye 
everyone!  
P2:Wiedźma już nas opuściła, a my na zakończenie mamy dla was zabawę 
Halloweenową, która jest bardzo popularna wśród naszych anglojęzycznych 
rówieśników.  
P1: Bobbing for apples! Poprosimy 4 śmiałków na scenę i 4 pomocników.  
P2: Pomocnik trzyma jabłko zawieszone na nitce, a zawodnik w pozycji 
klęczącej, (ręce do tyłu) bez pomocy rąk próbuje jabłko ugryźć. Kto dokona 
tego pierwszy wygrywa!  
S1: Dosyć tego moi mili, elfy muszą już w tej chwili, do klas swoich już 
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powrócić, by wiedźminów nie zasmucić!  
S2: (szturcha ją) tzn. nauczycieli, siostra się źle wyraziła,  
P1: See you next year, goodbye! 
 (Wszyscy na scenę) Thank you!  
P2: Dziękujemy za wspólną zabawę! 
 
 
 
 
(Scenariusz został opracowany na podstawie www.literka.pl) 


