Scenariusz „W krainie bajek”– wyjazd do Czarni” 2020
Serdecznie was witamy, nasi młodsi i starsi przyjaciele. Jesteśmy uczniami
szkoły podstawowej w Wyd musach i chcieliśmy was odwiedzić i bliżej poznać.
Przywieźliśmy s\śmiech i zabawę. Zatańczymy i zaśpiewamy, choć pojawią się też
chwile grozy. Ale niczym się nie martwcie, bo jak w każdej bajce, wszystko skończy
się dobrze. A na zakończenie mamy dla was niespodziankę. Zapraszamy na bal, na
którym spotykają się bajki i nikt nie zna smutku.
1.

„Bal moich lalek” - piosenka

Teraz udamy się do świata Jana Brzechwy, który tak pięknie pisał dla dzieci.
Może w którymś z was mieszka ten mały chłopiec, którego za chwilę usłyszycie.
2.

„Leń” - wiersz

Za chwilę usłyszycie piękną litewską pieśń ludową „ Laszali”, a do niej układ
choreograficzny.
3.

Taniec „Laszali”

Te serca przesyłamy wam w prezencie. A dzieci z klasy I z niecierpliwością
czekają, żeby zaprezentować współczesny układ choreograficzny do muzyki
klasycznej.
4.

Taniec z chustkami – kl. I

Teraz przeniesiemy się prawie 200 lat wstecz do ubogiej chatki, w której
mieszkają starzy już dziadkowie. Spotyka ich niezwykła przygoda. A jaka?
Popatrzcie i posłuchajcie.
5.

„Dziad i baba” - scenka

Ludzie za czasów naszych dziadków musieli bardzo ciężko pracować. Nie było
maszyn i sprzętu, więc wszystkie prace wykonywali własnymi rękami. W okresie
żniw kosili żyto cepami i ustawiali w snopki. Ciężka praca dawała im chleb, za który
dziękowali. Przed wami taniec ukraiński „Żytko”, który w piękny sposób pokazuje
los zboża, które karmiło naszych dziadów i pradziadów.
6.

„Żytko” - taniec kl. I

Dosyć już trosk i kłopotów. Zabierzemy was teraz na wyspę szczęśliwych
dzieci, gdzie nie ma trosk i kłopotów. Do domku, w którym zamieszkały bajki. Na
planetę, na której możesz chwycić latawie i biec bez zmęczenia z uśmiechem na
twarzy.
„Wyspa szczęśliwych dzieci” - piosenka
My z zaczarowanego domku przywieźliśmy dla was bohaterów bajek, których
tak bardzo kochacie. Jest „Kot w butach”, „Muzykanci z Bremy”, najpiękniejsze
królewny i zajączki z rozbitego lusterka. Są krasnale , „Jas i Małgosia”, a nawet
kropelka wody ze swoją historią. To wszystko dla was.

