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Scena I 

Na scenie tylko dekoracje (parawan) 

Dziecko 1 
W dzień Wigilii dookoła odświętny już nastrój, 
a ten nastrój się udziela i ludziom i miastu. 
Na chodnikach gęsty śnieg pod nogi się ściele,  
ale nie od bieli śniegu ludziom jest weselej ! 
Dziecko 2 
Dzień Wigilii to nie zwykły sobie dzień, jak co dzień! 
W każdym sercu, wierzcie mi, życzliwość się rodzi. 
I choć ludzie w dzień Wigilii tacy zagonieni, 
mają uśmiech - i z kimś drugim pragną go wymienić ! 
Dziecko 1 
Niecodzienna to impreza, w której aniołowie z pastuszkami tańczą poloneza… 

Dziecko 2 
Zatem witamy serdecznie wszystkich gości, 
na ten jedyny w swym rodzaju wieczór radości. 
Taniec - Polonez - płyta Cd „Ja i moja szkoła”, klasa 3, cz1 

Scena II  
Maryja wchodzi z Józefem na scenę, w ramionach tuli Jezuska. Stoją pochyleni nad zawiniątkiem. Aniołowie 
krzątają się w stajence, poprawiają koc, ustawiają żłóbek, krzesełka przykrywają materiałem.  

W tle „Mizerna cicha stajenka licha”- nagranie CD 
Maryja 
Syneczku mój mały, maleńki,  
uśmiechasz się przez łzy, 
wśród brudnych ścian biednej stajenki 
Twa wdzięczna twarzyczka lśni. 

Józef 
Chciałbym dla Ciebie, Syneczku, 
piękniejszy, bogatszy mieć dom, 
bo godzien pałaców królewskich, 
kto w niebie zostawia Swój tron. 
Maryja kładzie się na ziemi z Dzieciątkiem w ramionach, Józef obok. Aniołowie troskliwie poprawiają koce 
 ustawiają się z tyłu. 

 
 



Anioł 1 do Gwiazdy 
Gwiazdo betlejemska, co stoisz na straży,  
idź i ogłoś światu, że cud się wydarzył 

Scena III 
Gwiazda betlejemska 
Hej, Hej, Hej! 
Ocknij się Ziemio, snem nocy uśpiona 
Ciemnością, mgłami osnuta dokoła. 
Zbudź się i słuchaj: Chwila upragniona nadeszła. 
Oto przeze mnie Bóg woła: 
Wstawać, by pokłon, cześć Stwórcy swojemu nieść. 
Hej, kolędo -  posłańcze, zbliż do mnie swe loty. 

Kolęda  
Jestem, jestem na twe usługi, 
jak szeroki świat i długi 

Gwiazda betlejemska 
Polecisz i zbudzisz z uśpienia przeróżne spotkane po drodze istoty. 
Powiedz im, o czym nie wiedzą, że się oto dziś narodziło się Dziecię;  

Kolęda  
Maluchne, miluchne i pożądane, które od wieków jest obiecane. 

Gwiazda betlejemska 
Które wzruszyło świata mocą i zajaśniało jak gwiazda nocą? 
 Kolęda  (odbiega) 
Lecę, lecę, w świat szeroki i długi. 
Zawsze gotowa do usługi. 
 Gwiazda betlejemska (woła za nią) 
A weź no sobie kogoś do pomocy… 
Kolęda  (odkrzykuje z oddali) 
Zrobię wszystko, co w mej mocy…. 
 

Scena IV 
Kolędnicy śpią na łące. Wpada wietrzyk i woła. 

Kolęda  
Śpicie? Hej! Wstawać, świecie uśpiony, 
na wędrówkę czas! 
Już w Betlejem cud spełniony. 
Zbawca w żłobie położony oczekuje was. 

Kolędnik Kuba 
Raduj się ziemio, cieszcie się stworzenia. 
Dzisiaj przekleństwo w radość się zamienia. 
Bóg obietnice spełnia podane. 

 
 



Kolędnik Jędrek 
Już idziemy na wezwanie, 
nie czekając na świtanie. 
Już idziemy na wezwanie…. 

Kolędnik Tomek 
 (z żalem) 
Nie czekając na śniadanie? 
Kolęda 
Chociaż droga jeszcze daleka, 
niechże dzisiaj nikt nie zwleka, 
do Jezusa niechaj bieży, 
który na wianeczku leży. 
Kolędnik Bartek 
Do Betlejem i do Boga 
zawsze prosta wiedzie droga. 
 

Scena V 
Maryja z Józefem budzą się. Maryja tuli Jezuska w ramionach. Obok stoją aniołowie. Gwiazda betlejemska 
stoi wyżej, za nimi. 

Anioł 1 
A tam kto? Co to za gwar na ulicy?  

Anioł 2 
Brzmi wesoła nuta ... 

 Anioł 3 
Idą, idą kolędnicy, zaraz będą tutaj! 

Wilk I 
Przyszliśmy tu do was 
z gwiazdą promienistą. 
Zdrowia winszujemy,  
kłaniamy się nisko. 

Wilk II 
Kukułeczka zakukała. 
Pięknie nas tu przywitała. 
Przyszliśmy po kolędzie, 
niechaj wam smutno nie będzie, 
kolędować zwyczaj wszędzie. 
Wszyscy (razem śpiewają) 

 „Hej , kolędę”  
Hej kolędę, kto tam będzie 
każdy się ucieszy, 
a kto co ma podarować 
niech się prędko spieszy. 
 Dać dary z tej miary 

dla Pana małego 
by nawet po śmierci 
zbawienia wiecznego. 
Kuba stary przyniósł dary: 
masło na talerzu. 



Jędrek parę gołąbeczków 
takich jeszcze w pierzu. 
Wziął Tomek gomułek 
i jajeczko gęsie. 
Bartek nie miał co dać 
stare portki trzęsie. 
Wojtek sprawiał tłuste raki  
nierychle z wieczora. 
Nałożywszy dwie kobiele 
biegł z nimi przez pola 
Tam go strach napotkał 

Wojtka nieboraka 
Stojało dwóch wilków  
niedaleko krzaka. 
Jak zobaczył one gady 
podskoczył wysoko 
i z tego wielkiego strachu  
wybił sobie oko. 
Uciekał przez krzaki 
podarł se chodaki 
Wilcy mu targali 
z kobieliny raki. 

Kolędnicy (Podchodzą do stajenki bojaźliwie. ) 

Jędrek 
 Ja się boję wejść do środka!  

Kuba 
 Zbawiciela w środku spotkasz, który kocha wszystkich ludzi, dla nas niebo swe porzucił.  
Aniołki (śpiewają) 
 Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie jako Panu naszemu. 
Aniołek 4 
My zaś sami z piosneczkami za wami pospieszymy.  
A tak tego Maleńkiego niech wszyscy zobaczymy,  
Aniołki (śpiewają) 
....Jak ubogo narodzony, płacze w stajni położony, więc Go dziś ucieszymy... 
Pastuszkowie (składają przy żłóbku dary. Jeden przez drugiego mówią) 
Bartek 
Będziemy grali, Będziemy śpiewać z chórami Ziemi, z chórami nieba. 
Wojtek 
 Witaj Dzieciątko! Przyjmij te dary; garnek śmietany, świeżutkie sery,  
Kuba 
...masełka cztery, dzban pełen mleka miodem ocieka i chleba bochen, .... 
Jędrek 
....przędzy też trochę, ciepły kożuszek, .... 
Tomek 
....i całą mą duszę ,całą mą duszę.  

Aniołek 1 
Szła kolęda w noc grudniową, pukała do drzwi 
i wołała, żeby ludzie do stajenki szli. 
Dziecko małe, malusieńkie przyszło na ten świat, 
a w stajence ściany cienkie i dziurawy dach. 



Wszyscy (razem śpiewają) 
(kolęda i wersja instrumentalna na kasecie „Kolędy i piosenki dla przedszkolaków”) 

„Pójdźmy wszyscy do stajenki” 
Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki, 
powitajmy Maleńkiego i Maryję , Matkę Jego. /2x 
Witaj Jezu ukochany, od Patriarchów czekany, 
od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony. /2x 
Witaj Dziecineczko w żłobie; wyznajemy Boga w Tobie, 
coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. /2x 
Pójdźmy wszyscy do stajenki, /4x 
powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. 

Aniołek 10 
Urodziła Matka Boska synka w mroźny wieczór, 
co tu robić , co tu robić , żeby zimna nie czuł ? 
Aniołek 2 
Zatroskała się kolęda, że tu taki mróz - 
 trzeba prędko okryć dziecko najcieplejszą z chust 
Zimno dziecku, zimno matce, obydwoje drżą - 
hej kolędo, hej kolędo, prowadź ich w nasz dom. 
Aniołek 10 
Urodziła Matka Boska synka w mroźny wieczór, 
co tu robić, co tu robić, żeby zimna nie czuł ? 
Aniołek 4 
Uśmiechnęła się kolęda, a my razem z nią - 
Matka Boska i dzieciątko będą mieli dom. 
Wejdą razem z tą kolędą w nasz rodzinny krąg 
i już nigdy, i już nigdy nie odejdą stąd. 
Aniołek 10 
Urodziła Matka Boska synka w mroźny wieczór, 
co tu robić, co tu robić, żeby zimna nie czuł ? 
Maryja  (w tle „Gdy śliczna panna” - murmurando) 
Gwiazda zabłysła nad światem. 
Dźwięczą lodowe organy. 
Uklękła futrzana owieczka, 
klęczy baranek wełniany, 
do wtóru śnieżnej kolędzie 
pasterz gra cicho na flecie. 
A w żłobku mruży oczy 
i spać nie chce niebiańskie dziecię. 
Uśnij, uśnij mój mały, 
gwiazdy z chmur pospadały. 
Złote gwiazdy, podniebne grzechotki, 
mrok otulił ci stopki. 



A na sianie, co chwilę przysiadają 
kolęd motyle. 
Wszyscy (razem śpiewają) 

„Gdy śliczna panna”  
Gdy śliczna Panna Syna kołysała, 
z wielkim weselem tak Jemu śpiewała: 
Li, li li li laj, moje Dzieciąteczko, 
 li li li li laj, śliczne Paniąteczko. 

 
Scena VI 

 W stronę szopki zmierzają trzej królowie. Kolęda obiega ich dookoła. 
Kolęda (śpiewa)Dzisiaj  w Betlejem (1 zwrotkę) 
Król Kacper: 
I tak jak w księgach zapisano, my trzej mędrcy ze Wschodu wyruszyliśmy dzisiaj w drogę 
pokłonić się Maleńkiemu Bogu! 
Król Melchior: 
A Gwiazda Betlejemska drogę nam wskazuje. 
Król Baltazar: 
Od początku do końca z nami maszeruje. 

Król Kacper 
Gdy się Pan narodził w małym Betlejemie 
Obiegła wiadomość o tym wszystkie ziemie 
Wnet młody czy stary Panu znosi dary. 
Zbliżają się do Stajenki 

Gwiazda betlejemska 
Z dalekiej krainy jadą już trzej króle 
Jeden wiezie złoto w zamczystej szkatule. 
Za nim drugi , trzeci też z darami leci. 
(Melodia na flecie lub śpiew Aniołka) 

                                  „Cicha noc” 
Cicha noc, święta noc pokój niesie ludziom wszem. 
A u żłóbka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta 
nad Dzieciątka snem, nad Dzieciątka snem 

Gwiazda (za aniołami zapala sztuczne ognie) 
Król Melchior 
 Choć to stajnia, a nie pałac, tu się gwiazda zatrzymała!  

Wojtek 
 Co za stroje?! Czy królowie?  

 Trzej Królowie 
 Patrzcie, chyba pastuszkowie!  

Aniołek 8 
 Prawdę żywą tu ujrzycie.  
  



Trzej królowie 
 Czekaliśmy całe życie.  
 Król Kacper 
 Badaliśmy znaki nieba, nagle Melchior coś spostrzega...  
 Król Melchior 
 Gwiazdę jasną, co jak łuna płonie ogniem, mruga ku nam.  
 Król Baltazar 
 A najjaśniej lśni wieczorem.  

  Józef 
 Przybyliście w samą porę.  

 Aniołek 9 
 Wejdźcie śmiało Trzej Królowie, tutaj ludzie są ubodzy, tak ubodzy jak stajenka, lecz tu Święta jest 
Panienka i Dzieciątko na was czeka, tu poznacie też Józefa. 
Trzej Królowie (podchodzą do żłobka, kłaniają się nisko i śpiewają: ) 

Ach witaj , Zbawco, z dawna żądany,  
tyle tysięcy lat wyglądany,  
na Ciebie króle prorocy czekali ,  
a Tyś tej nocy nam się objawił. 
(Składają drogocenne dary.) 

Król Baltazar 
 Jestem Baltazar, a oto mój dar: wonna żywica  
Kolędnicy (razem) 
 Zapach zachwycaaa! Mirra!  
 Król Melchior 
 A od Melchiora w darze pokora oraz kadzidło.  
 Król Kacper 
 Kacper z ochotą składa swe złoto.  
 Król Baltazar 
 Nareszcie jesteś na ziemi, by ludzkie życie odmienić  
 Tak ciężko było bez Ciebie, lecz Ty pomożesz w potrzebie.  

Król Melchior 
Klęknijmy na kolana, to Dziecię to nasz Bóg 
Witajmy swego Pana, miłości złóżmy dług. 
Król Baltazar 
Bóg, Stwórca wiecznej chwały, bóg godzien wszelkiej czci. 
Patrz, w szopie tej zbutwiałej, jak słodko ono śpi. 

Scena VII 
Pastuszkowie zbliżają się do Stajenki 

Kolęda 
Do szopki, hej pasterze, do szopki, bo tam cud, 
Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. 
Śpiewajcie Aniołowie, pasterze grajcie Mu, 



kłaniajcie się Królowie, nie zbudźcie go ze snu. 
Pastuszkowie ( i Wilki) razem: 
Przychodzimy do stajenki Panu kolędować 
Kto chce razem z nami śpiewać  
niechaj dłoń nam poda. 
Wszyscy (razem śpiewają) 

                      Kaczka pstra  
Kaczka pstra dziatki ma. 
Siedzi sobie na kamieniu 
trzyma dutki na ramieniu 
kwa, kwa, kwa pięknie gra 
Skowronek jak dzwonek 
gdy do nieba się podnosi 
o kolędę pięknie prosi 
fir, fir, fir tak prosi 
Wróblowie, stróżowie 
gdy nad szopą świergotają 

paniąteczku spać nie dają 
dziw, dziw, dziw nie dają. 
Gąsiorek, jędorek 
na bębenku wywijają 
Pana wdzięcznie wychwalają 
gę,gę,gę gęgają 
Słowiczek, muzyczek  
gdy się głosem popisuje 
wesele światu zwiastuje 
cich, cich,cich zwiastuje 

Pastuszek 1 
Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem w żadnej gospodzie. 
I narodziłeś się Jezu w stajni, w ubóstwie i chłodzie. 
Kolędnik Wojtek 
Nie było miejsca, choć zszedłeś jako Zbawiciel na ziemię. 
By wyrwać z czarta mocy biedne ludzkie plemię. 

Pastuszek 2 
Nie było miejsca, choć zszedłeś ogień miłości zapalić. 
I przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić. 
Pastuszek 3 
Nie było miejsca, choć chciałeś wszystkim otworzyć swe serce i kres położyć ludzkiej nędzy 
i poniewierce. 

Kolędnik Bartek 
W nędznej szopie urodzony, żłób mu za kolebkę dano. Cóż jest, czym był otoczony? 

Król Baltazar 
Bydło, pasterze i siano! 
Kolędnik Wojtek 
A mimo to króle przed Tobą klękają, bogate dary u stóp Twych składają. 
Pastuszek 4 
I my przed Tobą padamy, serca nasze dziecięce w darze składamy. 
Pastuszek 1 
Oto narodził się zwycięzca śmierci, piekła i szatana! Światło wzeszło śród ciemności! 
Anioł 1 
Cicha noc. 
Anioł 2 
Święta noc. 



Anioł 3 
Pokój niesie ludziom wszem. 
Gwiazda betlejemska 
A tam gdzieś w oddali  
światełko się pali  
w mizernej cichej  
stajence lichej. 
Pastuszek 2 
I Jezusek malusieńki w ubogiej sukience płacze w tej stajence. 

Kolęda 
A nad nim anieli w locie stanęli. 
I pochyleni klęczą... 
Aniołek 6:  ( w tle „Bóg się rodzi” z kasety) 
Noc. Śnieg. Cisza. 
Księżyc wstaje. 
Idą święci Mikołaje po Ziemi. 
A świat nie wie jeszcze o tym... 
Drzemią drzewa, ścieżki, płoty 
otulone ich brodami srebrnymi 
Aniołek 7: 
Nie śpij, synku ! 
Gdy usłyszysz „Bóg się rodzi” 
w nocnej ciszy - są o krok. 
Idą ścieżką, drogą, szosą. 
Najcenniejsze dary niosą: Miłość, Radość i Dobroć. 

Dziecko 1 
Ludzie jak wilków gromada - wciąż ktoś na kogoś napada.  
Naucz nas wszystkich miłości, obyśmy do niej dorośli.  
Dziecko 2 
Dlatego wierzymy, że kiedyś miłość wypełni światłem czarne tło, że kiedyś ludzie wszystkich 
ras wybaczą sobie wszelkie zło. 
Dzieci: śpiewają I zwrotkę „Kolędy domowej”.  

                                                           Kolęda domowa: 
I. Ta kolęda od opłatka się zaczyna, 
   bo opłatkiem najpierw dzieli się rodzina. 
  Od opłatka i od życzeń naszej mamy, 
  od tych słów nad opłatkiem wyszeptanych. 

 
Ref. A ty nasza kolędo domowa, 
Słowa mamy w pamięci zachowaj, zachowaj! 

 
Dziecko 2 
Jeśli Wam się podobało, dajcie oklasków niemało! 
 
 

Opracowanie i realizacja: mgr Barbara Jazłowiecka 


