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Scenariusz programu artystycznego z okazji 

„Międzynarodowego Dnia Kobiet.” 
 
I. Zaśpiewanie piosenki pt: „Słoneczne życzenia”. 

 
1. Złote słonko rano wstało 
     i tak myśli sobie, jeszcze   
     chłodno, kwiatów mało, 
     a dziś Święto Kobiet. 
                ref: Dziś panie dostaną  
                       życzenia od dzieci, 
                       słonecznym promieniem 
                       związane w bukiecik. 
2. Złote bazie na leszczynie 
    rozkwitają rankiem, stara  
    wierzba srebrne bazie 
    daje na wiązankę. 
                      ref: Dziś panie....... 

3. Zielenieje młoda trawa 
    kwiatek wyjrzał z ziemi, 
    na marcowy piękny bukiet 
    będzie dość zieleni. 

ref: Dziś panie........ 
 
II. Prezentacja wierszy. 

 
CHŁOPIEC I: 
Idzie starszy pan wąsaty, 
Niesie w ręku bukiet kwiatów. 
 
CHŁOPIEC II: 
Student biegnie z drugiej strony, 
Ma wiązankę róż czerwonych. 
 
CHŁOPIEC III: 
A tam dalej chłopców dwóch 
Niesie dwie gałązki bzu. 
 
CHŁOPIEC IV: 
Co to? Co się dzieje? 
Przez ulice, przez aleje, 
Tłum się toczy roześmiany... 
 
CHŁOPIEC I: 
W rękach róże, tulipany 
I narcyzy, i żonkile (...). 
 
CHŁOPIEC IV: 
Przecież to dziś Święto Kobiet! 
Święto Kobiet...Wiem co zrobię: 
kupię wonnych fiołków pęczek 
i siostrzyczce swojej wręczę. 
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NARRATOR: 
O kobietach można mówić nieskończenie. 
 
CHŁOPIEC V: 
Jeden mówi, że są dobre, drugi, że złe. 
 
CHŁOPIEC VI: 
I obaj mają słuszność. 
 
CHŁOPIEC V: 
Jeden, że skąpe, drugi, że szczodre. 
 
CHŁOPIEC VI: 
I obaj mają słuszność. 
 
CHŁOPIEC V: 
Jeden, że piękne, drugi, że brzydkie. 
 
CHŁOPIEC VI: 
I obaj mają słuszność. 
 
CHŁOPIEC V: 
Jeden, że gadatliwe, drugi, że dyskretne. 
 
CHŁOPIEC VI: 
I obaj mają słuszność. 
 
WSZYSCY: 
Wszyscy mają słuszność. 
 
CHŁOPIEC I: 
Kiedy jest lato, chciałaby zimy- 
Lecz w styczniu szuka jabłek na drzewie. 
Siedzi ponura, gdy się bawimy, 
Podczas rachunków myśli o śpiewie. 
 
CHŁOPIEC II: 
Gdyśmy zmęczeni, to ona czynna. 
Dlatego często słychać głos Wicka, 
Że ta Marysia zwać się powinna: 
 
WSZYSCY: 
Nie - za - do - wol - nic - ka! 
 
DZIEWCZYNKA I: 
Czy się uczesać w loczki, czy w koczek? 
Czy może z grzywką i w dwa warkocze? 
Najlepiej w ogon z dużą kokardą. 
Włożę dziś nową spódniczkę czarną, 
Białą bluzeczkę w liliowe grochy, 
Na nogi cienkie ( siostry ) pończochy 
I półbuciki lakierowane. 
Pod szyję broszkę - poproszę mamę. 
 
NARRATOR: 
To tylko niektóre z przywar naszych koleżanek. 
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CHŁOPIEC IV: 
Proszę, nie martwcie się tym, dziewczyny, 
Gdyż bez was smutny 
Byłby świat, a dzisiaj jest wasze święto. 
 
CAŁA KLASA: 
„Kto się czubi, ten się lubi”- 
takie jest przysłowie. 
Więc wypada je przypomnieć 
W tym dniu Święta Kobiet. 
 
DZIEWCZYNKI: 
Choć czubimy się czasami - 
Lubicie nas przecież, 
 
CHŁOPCY: 
bo bez dziewczyn strasznie nudno  
byłoby na świecie. 
 
DZIEWCZYNKI: 
Komu byście pomagali nosić ciężkie siatki? 
Komu byście przynosili cukierki i kwiatki? 
 

                 CHŁOPCY: 
                  Kto by do nas się uśmiechał? Kto by się rumienił? 

Kto by mówił: Nie wypada trzymać rąk w kieszeni? 
 
DZIEWCZYNKI: 
Komu byście fundowali 
Do kina bilety? 
 

                  CHŁOPCY: 
                  Nudno byłoby bez kobiet, 
                  Więc wiwat kobiety! 
 
                  CHŁOPIEC I: 

I ta, która ma śmieszne kucyki, 
I ta, która ma koński ogon, 
I ta, która ogonek ma mysi, 
I ta, która ma dwa warkoczyki.(...) 
Czy jest duża, czy średnia, czy mała - 
Dziś swe święto obchodzi od rana 
Z babcią, siostrą, ciocią i kuzynką, 
Razem z naszą mamą i z mamami, 
Więc jej kwiatek się należy, 
Albo uśmiech, albo wierszyk, 
Albo kartka z życzeniami.(...) 
 

                 CHŁOPIEC III: 
Rankiem, gdy zaspane oczy 
otwieram po trochu, 
mama głaszcze mnie po głowie: 
wstawaj prędzej, śpiochu! 
 

                  CHŁOPIEC IV: 
Babcia kraje chleb, smaruje, krząta się od rana. 
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      CHŁOPIEC V: 
Z torbą listonoszka - może jest coś dla nas? (...) 
 

                  CHŁOPIEC I: 
W szkole czeka uśmiech pani 
mądrej i kochanej, 
a na przerwie – gwar i śmiechy 
moich koleżanek. (...) 
 

                  CHŁOPIEC III: 
Tyle kobiet dookoła: 
starszych, młodszych, małych. 
Dużo ich jest, bardzo dużo 
w wielkim świecie całym. 
 

                 CHŁOPIEC IV: 
Mamom, babciom, paniom wszystkim, 

                  dalekim i bliskim, 
przesyłamy dziś życzenia 
na zielonych listkach. 
 

                 CHŁOPIEC V: 
Na wiosennych listkach młodych, 
Na wierzbowej bazi. 
 
CHŁOPCY (wszyscy): 
Dziś, w Dniu Kobiet, niech się każdej 
coś miłego zdarzy. (...) 
 
Wszystkim paniom na zakończenie 
zdrowia i radości! 

                  Mniej zmartwień na głowie! 
                  Tego dziś, w Dniu Kobiet 
                  życzą Wam -  panowie. 
 

III. Zaśpiewanie piosenki pt: „Dzień Kobiet”: 
1. Dzień Kobiet, Dzień Kobiet 
    niech żyją nam zdrowe 
    i pani w klasie i mama 
    i woźna, kucharka 
    i szkolna pielęgniarka. 
    Im wszystkim kwiaty rozdamy. 
2. Dzień Kobiet, Dzień Kobiet 
     niech każdy się dowie, że 
     dzisiaj święto dziewczynek. 
     Uśmiechy są dla nich, 
     zabawa i taniec, piosenka 
     od nas popłynie. 
 
IV. Pokaz mody w wykonaniu dziewczynek. 

      V. Układ taneczny w wykonaniu dziewczynek. 
    VI. Wręczenie wszystkim kobietom przygotowanych przez dzieci upominków. 
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