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JASEŁKA – „O radosnej nowinie Wam opowiemy” 

 

Opracowanie i przygotowanie: Jolanta Gawryś, Bernadeta Torba 

Wykonanie: uczniowie klas IIIA i IIIB Sz. P. w Chorzelowie 

 
CELE: 
 

�    kultywowanie tradycji boŜonarodzeniowych: urządzenie  
  szopki , przystrojenie choinki, wspólne kolędowanie; 
 

�    kształtowanie umiejętności prezentowania własnych 
  talentów; 

 
�    uwraŜliwianie na estetykę i odpowiedni odbiór sztuki; 

 
�    odczuwanie radosnego nastroju świąt BoŜego Narodzenia 

            poprzez przygotowanie i odegranie jasełek; 
  

�    integrowanie środowiska rodzinnego ze szkołą. 
 

NARRATOR I: 
Zanim o tej radosnej nowinie opowiemy 
Wszystkim tu zebranym pięknie 
dziękujemy, Ŝe przybyli tu do nas, bo 
rzeczy ciekawe będziemy przedstawiać, 
co się działy dawno. 
 
NARRATOR II: 
Maryja i Józef będą w pierwszej scenie. 
Patrzcie, co się dzieje – idą do Betlejem. 
A noc ciemna, Ŝe aŜ strach. 
 
PASTORAŁKA „W ędrowcy” 
 
MARYJA: 
Zimno i głodno i ciemno wszędzie. 
Józefie kochany, co z nami będzie?... 
Józefie, Józefie, juŜ nie mam siły. 
MoŜe zapukasz do kogoś? 
 
JÓZEF (puka do drzwi): 
Jesteśmy bardzo zmęczeni. 
Dajcie nocleg, choćby w sieni. 

 
KOBIETA: 
Tu nie zajazd, nie gospoda. 
Idźcie stąd, bo czasu szkoda! 
 
MARYJA: 
Odmówili? 
 
JÓZEF: 
Mówić szkoda… 
 
MARYJA: 
śeby, chociaŜ łyŜkę strawy, 
Ŝeby chociaŜ trochę słomy… 
 
JÓZEF: 
Tu są jeszcze inne domy. 
Słyszysz? Grają! Jeszcze nie śpią! 
Powiem im, Ŝe jestem cieślą.  
(puka do drzwi) 
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KOBIETA: 
Kto tam przyszedł? 
 
JÓZEF: 
Jestem cieślą. 
 
KOBIETA: 
Cieśla nam zawraca głowę! 
Lepiej idź gdzieś na budowę! 
 
MARYJA: 
Tak niewiele nam potrzeba… 
śeby chociaŜ ogrzać ręce… 
śeby chociaŜ kromkę chleba… 
 
MĘśCZYZNA: 
A wy skąd tutaj? 
 
JÓZEF: 
Z dalekiej drogi. 
 
MĘśCZYZNA: 
I pewnie bardzo bolą was nogi. 
Głodni, zmęczeni, a wicher wieje. 
Macie Wy tutaj kogoś w Betlejem? 
Nie? No to się nie trapcie, 
Dam Wam schronienie w tę noc 
grudniową. 
Mam tu stajenkę. Jest dach nad głową. 
 
PASTORAŁKA: „Betlejem” 
 
NARRATOR I:  
Gwiazdki świecą i mrugają i do siebie 
się uśmiechają. 
Wysyłają swe promienie oświetlając 
pięknie ziemię. 
 
 
NARRATOR II: 
A najwięcej jedna, złota,  
co nad szopą tam migota. 
Gdzie maleńki Król się rodzi 
w ludzkim ciele Bóg przychodzi. 
 

PASTERZ I: 
Hej, nadstawcie uszy… 
Coś dziwnego się dzieje! 
Nie pora na spanie! 
 
PASTERZ II: 
Słychać od strony nieba przecudne 
granie! 
 
PASTORAŁKA „Kol ęda góralska” 
 
ANIOŁ I:  
Witajcie pastuszkowie! 
Wielką nowinę Wam powiem: 
Tu w szopie, w polu i chłodzie 
mały Jezus się narodził. 
 
ANIOŁ II:  
Chodźcie ze mną, zobaczycie 
i pierwsi Go pozdrowicie. 
W stajence Go znajdziecie,  
w Ŝłobie leŜy to Dziecię. 
 
PASTERZ III: 
Hej pasterze! Jak pójdziemy? 
Z gołą ręką tam staniemy? 
ChociaŜ ukłon złóŜmy Maleńkiemu, 
dziś w szopie narodzonemu. 
 
PASTERZ I: 
Szczęśliwa to nowina,  
Ŝe BoŜego ujrzym Syna. 
A więc nie czekając rana,  
pójdźmy witać tego Pana. 
 
NARRATOR I:  
Przybiegli pasterze do Betlejem szopy, 
uścisnęli Dzieciątko maleńkie za stopy. 
Przynieśli z sobą dary,  
z serc uprzejmych ofiary. 
PASTERZ I: 
Witaj Dzieciąteczko w Ŝłobie 
kłaniamy się dzisiaj Tobie. 
I tak bardzo dziękujemy,  
Ŝeś zamieszkał na tej ziemi. 
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PASTERZE: 
BoŜe wielki, co na sianku leŜysz, 
przyjmij te ubogie dary  
od swoich pasterzy. 
 
PASTORAŁKA: „Tobie, mały Panie” 
 
PASTERZ II: 
Tak się cieszę Dzieciąteczko,  
Ŝe zostaniesz z nami 
więc przyniosłem Ci w prezencie  
koszyk z jabłuszkami. 
 
ANIOŁ I: 
A ode mnie masz Maleńki  
śmietanę w garnuszku,  
bo Cię bardzo kocha  
me małe serduszko. 
 
ANIOŁ II: 
A ja chlebek Ci przyniosłem,  
świeŜo upieczony,  
Ŝebyś głodny nie był Jezu,  
dzisiaj narodzony. 
 
PASTERZE: 
Przyjmij dobry Jezu,  
Ty nasz wielki Panie,  
nasze podarunki i nasze śpiewanie. 
 
PASTORAŁKA „Bosy pastuszek” 
 
PASTERZ III: 
O, popatrzcie do stajenki idą trzej 
Królowie. 
Hej, pasterze,  
zróbmy miejsce dla z daleka gości. 
BoŜe Dziecię wszystkich przyjmie, 
kaŜdego ugości. 
 
NARRATOR I: 
Kto Ŝyw, do stajenki uboŜuchnej 
śpieszy. 
 
 

NARRATOR II: 
Jadą, jadą Królowie przez nieznane 
pustkowie. 
Zostawili daleko swe trony,  
do stajenki wędrują z ukłonem. 
 
NARRATOR I:  
Trzej Królowie jadą z ogromną paradą,  
z dalekiej krainy, do Dzieciny. 
 
KRÓLOWIE: 
Królowie jadą przez pola, widząc 
gwiazdę w jasnym kole. 
Ona nam drogę wskazuje  
i do Dzieciątka kieruje. 
 
KRÓL I: 
Witam Ciebie Królu – Dziecię  
urodzony w Ŝłobie 
Gwiazda mnie do Ciebie prosto 
prowadziła. 
Złoto w darze Ci przyniosłem 
Dziecineczko miła. 
 
KRÓL II: 
Ja Ci przyniosłem kadzidło  
wonne, pachnące,  
by Cię uczcić Dziecię BoŜe  
na sianku leŜące. 
 
KRÓL III: 
A ode mnie wonna mira  
dla Ciebie zebrana,  
boś z wielkiego nieba zszedł,  
aby cierpieć za nas. 
 
PASTORAŁKA „Zagraj dziecku” 
 
NARRATOR II: 
Hej, kolęda, kolęda,  
ku nam młodzi spieszą,  
zaprośmy ich do nas,  
niech się z nami cieszą. 
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NARRATOR I: 
Pójdźcie dzieci się pokłonić  
z bliska i z daleka  
Jezus w stajni narodzony  
bardzo na was czeka. 
 
DZIECKO I: 
Witaj, Jezu Malusieńki, 
Zbawicielu dobry nasz,  
przyszły dzieci do stajenki,  
Ty nas dodrze znasz. 
 
DZIECKO II: 
My Jezuniu dzieci Twoje,  
podarków nie mamy,  
serca nasze przynosimy, przy Ŝłóbku 
składamy. 
 
DZIECKO I: 
Czemuś się Jezu nie narodził wiosną?  
Przyniósłbym Ci kwiatków,  
co na łące rosną. 
 
DZIECKO II: 
Świeciło by Ci słonko,  
nóŜki by Ci grzało,  
pieluszki suszyło, włoski całowało. 
 
DZIECKO I: 
Wszystkie nasze dzieci  
wzięły by Cię w koło,  
byłaby Jezuniu zabawa wesoła. 
 
DZIECKO II: 
A dzisiaj przy Ŝłóbku  
zróbmy wielkie koło,  
śpiewajmy kolędy, niech będzie wesoło! 
 
PASTORAŁKA „Gore gwiazda” 
 
NARRATOR I: 
Mienią się w ciemnościach księŜycowe 
dróŜki,  
kto za dziećmi podąŜa?  
Krasnale i wróŜki. 

WRÓśKA: 
Opuściłyśmy swoje baśnie i bajeczki, 
przywędrowałyśmy prosto do szopeczki. 
 
KRASNAL: 
Jezu maleńki, ileŜ w Tobie mocy. 
Kto wie, co się jeszcze wydarzy tej 
nocy? 
 
NARRATOR II: 
Patrz, idzie Calineczka, 
jak okruszek mała.  
Chodź z daleka przyszła, 
 wcale się nie bała. 
 
CALINECZKA: 
Idę z kraju Elfów, 
gdzie jest wieczne lato.  
Przyniosłam w prezencie  
śliczny bukiet kwiatów.  
Niechaj stajeneczkę ubogą ozdobi.  
I niech pachnie pięknie Panu Jezusowi. 
 
NARRATOR I: 
Brrr… Chłodem powiało, droga 
oszroniona.  
To Królowa Śniegu idzie tutaj do nas. 
 
KRÓLOWA ŚNIEGU: 
Moje serce z lodu nigdy nie kochało, 
ale coś dziwnego dzisiaj się z nim stało. 
Chyba odtajało, bo wyraźnie bije.  
A ja wreszcie czuję , Ŝe naprawdę Ŝyję! 
 
 
NARRATOR II: 
Błyszczy czystym srebrem księŜycowa 
dróŜka.  
Kto idzie tą dróŜką? 
Chłopiec i dziewuszka. 
 
MAŁGOSIA: 
Jasiu, ja się boję… 
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JAŚ: 
PrzecieŜ jesteś ze mną.  
Zresztą, popatrz w koło, wcale nie jest 
ciemno.  
Dziwny blask otulił nagle ziemię całą.  
I wszystkim na świecie w sercach 
pojaśniało. 
 
MAŁGOSIA: 
Jasiu, popatrz! Czy widzisz?  
Tam w świetle księŜyca  
idzie prosto ku nam straszna czarownica. 
 
CZAROWNICA: 
Nie bójcie się moje dzieci! 
I mnie dzisiaj w sercu świeci. 
 
NARRATOR I: 
CóŜ to idzie za dzieweczka: 
Czerwony płaszczyk, czerwona 
czapeczka… 
 
CZERWONY KAPTUREK: 
Ten wilk co w bajkach od stuleci 
straszył ciągle małe dzieci, dziś się łasi. 
Gdy pogłaszczę go po głowie,  
pewnie coś po ludzku powie. 
 
WILK: 
Jeśli chcecie, mogę gadać  
lecz nie będę babci zjadać. 
Dziwną radość w sercu czuję!  
Dziś do szopki powędruję! 
 
NARRATOR II: 
Ja wam powiem moi mili,  
co bohaterów bajek sprowadziło.  
BoŜe Dziecię nam się dzisiaj w szopce 
narodziło. 
 
WRÓśKA: 
Hej, czas juŜ na nas!  
Nim nocka przeminie,  
trzeba się pokłonić tej świętej rodzinie! 
 

MARYJA: 
Wszyscy moi mili, juŜ późna godzina, 
bardzo jest zmęczona maleńka dziecina. 
 
JÓZEF: 
Teraz niech odpocznie Jezus malusieńki. 
 
KOL ĘDA „Jezus malusieńki” 
 
NARRATOR II: 
A teraz kolędę Dzieciątku cicho 
wspólnie zaśpiewajmy.  
Świąteczne nastroje na długo w sercach 
zachowajmy. 
 
PASTORAŁKA „Kol ędowa nocka” 
 
NARRATOR II: 
Kiedy nadejdzie wieczór Wigilii,  
kiedy nadejdzie święta juŜ noc,  
nasze dziecięce serca czują potrzebę 
rozesłać wszystkim Ŝyczeń moc.  
 
DZIECKO: 
Niech nie będzie smutnych, stroskanych, 
niech łza nie kręci się w Ŝadnym oku, 
niech szczęście i radość wszystkich 
nawiedzi  
w wieczór Wigilii i w Nowym Roku. 
 
NARRATOR I: 
Niech więc Gwiazdka wszystkim 
zabłyśnie,  
oświeci kaŜdy na ziemi kąt,  
wedle zwyczajów naszych praojców 
Ŝyczymy więc wszystkim 
 
WSZYSCY: 
Zdrowych, szczęśliwych dni! 
 
PASTORAŁKA „Nie miały Aniołki” 
  
 
 
 


