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JASEŁKA – „ Światełko nadziei”  

Opracowanie i przygotowanie: Jolanta Gawryś, Bernadeta Torba  

Wykonanie: uczniowie klas III A i III B - Szkoła Podstawowa  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.  

Przebieg: 

PIOSENKA „NIE BYŁO MIEJSCA DLA CIEBIE” - podkład do recytacji 

DZIECI: 
Szukam światła, niech rozjaśni ciemną noc. 
Szukam światła, które ma niezwykłą moc. 

1. Podaruj mi, proszę, światło.  

2. Podaruj mi, proszę, światło.  

3.Podaruj mi, proszę, światło.  

RAZEM: 
Podaruj światło nam!  

ANIOŁ 1: 
Oto światło! Pewnie i jasno się pali! 
Światłem otwartości wszyscy je nazwali. 
Odkryjcie razem ze mną tego płomyka 
wartość, To nasze wychodzenie do ludzi, 
współpraca, marzenia, dzielenie. 

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 1: 
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) 
 
KOBIETA 1: 
Kto tam przyszedł? 
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JÓZEF: 
Jestem cieślą. 
 
KOBIETA: 
Cieśla nam zawraca głowę! 
Lepiej idź gdzieś na budowę! 
 
PASTORAŁKA „Grudniowe noce”  
 
LUCYFER:  
Dzisiaj kaŜdy Ŝyje tylko dla siebie! 
Brak na świecie tolerancji, brak zrozumienia, 
ludzie Ŝyją za szybko, ciągle coś ich zmienia. 
Zgaś to światło, nie ma tolerancji 
i nie mów mi, Ŝe nie mam racji! 
(Zdmuchuje świecę) 

DZIECI: 
Szukam światła, niech rozjaśni ciemną noc. 
Szukam światła, które ma niezwykłą moc. 

1. Podaruj mi, proszę, światło.  

2. Podaruj mi, proszę, światło.  

3.Podaruj mi, proszę, światło.  

RAZEM: 
Podaruj światło nam! 

ANIOŁ 2 
Spójrzcie! To światło nazywa się zaufanie, 
wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nie. Jest 
symbolem miłości ludzi na całym świecie!!! 
 

LUCYFER: 
Prawdziwej miłości, zaufania, nigdzie nie 
znajdziecie! 
Wszędzie fałsz, obłuda, zakłamanie. 
Utrzymać tego płomienia nie jesteście w 
stanie! 
 
ANIOŁ 2 
To nieprawda!!! Miłość jest w Ŝyciu 
najwaŜniejsza!  
Wyjątkowa, jedyna, wzajemna, najpiękniejsza! 
(odchodzi z płonącą świecą) 

MARYJA: 
Tak niewiele nam potrzeba… 
śeby chociaŜ ogrzać ręce… 
śeby chociaŜ kromkę chleba… 

KOBIETA 2: 
A wy skąd tutaj? 
 
JÓZEF: 
Z dalekiej drogi. 
 
KOBIETA 2: 
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. 
 
Piosenka „ Święty, święty uśmiechni ęty”  

DZIECI: 

Szukam światła, niech rozjaśni ciemną noc. 
Szukam światła, które ma niezwykłą moc. 

1. Podaruj mi, proszę, światło.  

2. Podaruj mi, proszę, światło.  

3.Podaruj mi, proszę, światło.  

RAZEM: 

Podaruj światło nam! 

ANIOŁ 3 
Prosicie o światło? Patrzcie! Idzie! 
Jak jasno i pięknie świeci... 
To światło pokoju, kochają je dzieci. 
Światełko pokoju na całym świecie 
zanoście, rozdawajcie, wszyscy moŜecie...  
Pielęgnujcie je, Ŝeby świat był spokojny, 
by nie było nieporozumień, zniszczeń i wojny. 
 
LUCYFER: 
Zgaś je, ono niepotrzebnie się pali, 
gdzie nie spojrzę - wojna, wszystko się wali...  
Chodź, pokaŜę Ci, ten pełen pokoju świat 
wciąŜ walczy i walczy od tysięcy lat!!! 
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Nie ma pokoju na świecie, 
zgaś to światło! Spokoju nigdzie nie 
znajdziecie. 
Niech zgaśnie jak najprędzej, niepotrzebnie 
się pali, 
gdzie nie spojrzę wojna, wszystko się wali... 
(Zdmuchuje świecę) 
 
DZIECI: 

Szukam światła, niech rozjaśni ciemną noc. 
Szukam światła, które ma niezwykłą moc. 

1. Podaruj mi, proszę, światło.  

2. Podaruj mi, proszę, światło.  

3.Podaruj mi, proszę, światło.  

RAZEM: 

Podaruj światło nam!  

Pastorałka „Male ńka gwiazdka”  

ANIOŁ 1:  
Gwiazdki świecą i mrugają i do siebie się 
uśmiechają. 
Wysyłają swe promienie oświetlając pięknie 
ziemię. 
 
ANIOŁ 3: 
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 4: 
Nareszcie jest! Pięknie się śmieje! 
 

LUCYFER: 
Tak Ci się wydaje. Ono w oczach marnieje! 
 
ANIOŁ 4: 
To światło radości! Będzie palić się wiecznie!  

LUCYFER: 
Masz pewność? Ja myślę, Ŝe niekoniecznie. 
 
ANIOŁ 4: 
Ile w nim szczęścia, pogody ducha, 
spójrz, jak się śmieje! Posłuchaj! 

PASTORAŁKA „Kol ędowa nocka” 
 
PASTERZ I: 
Hej pasterze! Jak pójdziemy? 
Z gołą ręką tam staniemy? 
ChociaŜ ukłon złóŜmy Maleńkiemu, 
dziś w szopie narodzonemu. 
 
PASTERZ II: 
Szczęśliwa to nowina,  
Ŝe BoŜego ujrzym Syna. 
A więc nie czekając rana,  
pójdźmy witać tego Pana. 
 
PASTORAŁKA „Gore gwiazda” 
 
PASTERZ I: 
Witaj Dzieciąteczko w Ŝłobie 
kłaniamy się dzisiaj Tobie. 
I tak bardzo dziękujemy,  
Ŝeś zamieszkał na tej ziemi. 
 
PASTERZE: 
BoŜe wielki, co na sianku leŜysz, przyjmij te 
ubogie dary  
od swoich pasterzy. 
 
LUCYFER:  
To naprawdę maleńkie światło, 
postaram się by wkrótce zgasło... 

ANIOŁ 2: 
Nie pozwolę Ci tego światełka zgasić. 
Dzięki niemu mogę wszystkich wzbogacić. 
Dopóki chociaŜ się tli, 
mamy nadzieję na lepsze dni. 
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Choć małe, ma w sobie niezwykłą moc, 
potrafi rozświetlić najciemniejszą noc. 

PASTERZ II: 
O, popatrzcie do stajenki idą trzej Królowie. 
Hej, pasterze,  
zróbmy miejsce dla z daleka gości. 
BoŜe Dziecię wszystkich przyjmie, kaŜdego 
ugości. 
 
ANIOŁ 1: 
Kto Ŝyw, do stajenki uboŜuchnej śpieszy. 
 
ANIOŁ 4: 
Jadą, jadą Królowie przez nieznane 
pustkowie. 
Zostawili daleko swe trony,  
do stajenki wędrują z ukłonem. 
 
ANIOŁ 1:  
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. 
 
PASTORAŁKA „Skrzypi wóz” 
 
 

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. 
 
ANIOŁ 3: 
I rozpalić inne światła... 
Dbajcie, by wiara, nadzieja i miłość nigdy w 
Was nie zgasła. 
 
PASTORAŁKA „Ptaki niby dzwoneczki”  

WSZYSCY: 

Światełka nadziei, miłości, wiary, zaufania, 
radości i otwartości przez całe Ŝycie noście w 
sobie, rozdawajcie innym, na pewno 
potraficie. 

 

 
 
 

 


