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Scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka 

pt. „Chatka Bajek”. 
Z walizka przez świat baśni i bajek"-zajęcia teatralne 

 

 

Cele ogólne: 

 budowanie właściwych relacji dziadkowie – wnuczęta 

 wyrażenie uczuć, szacunku do osób starszych 

 kształtowanie umiejętności współpracy w grupie 

 rozwijanie aktywności twórczej 

 wdrażanie do współuczestnictwa w imprezie. 

 

Cele szczegółowe: 

uczeń potrafi: 

 darzyć szacunkiem babcie i dziadków 

 okazać uczucia słowem i gestem 

 wczuwać się w swoją rolę 

 współpracować w grupie 

 potrafi poruszać się zgodnie z poleceniem nauczyciela 

 śpiewa w zespole 

 wraz z grupą recytuje wierszyk 

 umie odegrac scenki, wyrażając uczucia. 

 

Metody: 
 

oparte na słowie (rozmowa, objaśnienia) 

oparte na działalności praktycznej (pokaz) 

problemowe – aktywizujące (drama, odgrywanie ról, elementy pantomimy) 

 

Środki dydaktyczne: 
 

płyty z piosenkami, kostiumy dla małych aktorów, dekoracje (postacie z bajek) 

 

Przebieg zajęć: 
 

1. Dzieci śpiewają piosenkę pt. „Moja babcia i mój dziadek” 

1. Moja Babcia i mój Dziadek 

to wspaniali są dziadkowie, 

Dziadek mnóstwo zna zagadek, 

Babcia bajkę nam opowie! 



Ref. Bo na świecie nie znajdziecie 

takich bajek i zagadek, 

jakie wnukom opowiada 

moja Babcia i mój Dziadek! 

2. Poprosimy naszą Babcię: 

Babciu, z tajemniczą miną 

opowiadaj swoją bajkę, 

a za każdym razem inną! 

Ref. Bo na świecie ... 

3. Posadzimy teraz Dziadka 

na fotelu wiklinowym. 

Dziadku, powiedz nam zagadkę, 

całkiem nową, prosto z głowy. 

 

2. Życzenia złożone przez wychowawczynię w imieniu pięciolatków. 

Kochani: Babcie i Dziadkowie! 

To zwykle Wy opowiadacie wnukom najpiękniejsze bajki i opowieści, tak jak 

mówiła o tym piosenka, śpiewana przez najmłodszych uczniów naszej szkoły. 

Z okazji Waszego święta, wnuczęta chciałyby złożyć Wam kochani, bajkowe 

życzenia. 

Samych bajecznych snów, byście spotkali złotą rybkę, która spełni najskrytsze 

marzenia, zaczarowany stoliczek wyczaruje dla Was najpiękniejsze dary, siedmiomilowe 

buty skrócą długą drogę do sklepu i żebyście nigdy nie spotkali na swej drodze złego wilka, 

a Wasze życie było tak słodkie jak chatka z piernika. 

W podzięce za to, że poprostu jesteście, maluchy przygotowały Wam przedstawienie 

pt. „Chatka bajek”. 

 

3. Przedstawienie pt. „Chatka Bajek”. 

Stoi chatka na rozstaju, 

Wszystkie bajki w niej mieszkają. 

Stuk, puk ... entliczki pentliczki ... 

Otwierajcie w chatce drzwiczki 

Idzie, idzie bajka w świat 

w czarodziejskiej szacie 

Przyjrzyjcie się dobrze - 

może ją poznacie...? 

Czasu chwilka szybko zmyka 

Wchodzi do nas Weronika 

Jest ubrana jak na bal, 

w długą suknię, piękny szal. 

Rozpuściła jasne włosy. 

Rąbek sukni już unosi, 

tańczy lekko na paluszkach. 



Czy królewna to, czy wróżka? 

Trzewiczek jej z nóżki spadł! 

Czy już teraz każdy zgadł? 

Wiem – Bartek krzyknął – Wiem 

A ty ...? 

Ktoś otworzył znowu drzwi. 

Idzie, idzie ... 

Właśnie Bartek wchodzi prędko. 

Idzie boso, z długą wędką 

Dłoń do ust podnosząc szybko 

Heej, heej – woła – Przypłyń rybko 

rybko, rybko wspomóż mnie! 

Kto zna bajkę? Kto już wie? 

Ledwo Bartek wędkę schował 

a tu ... jest już bajka nowa. 

Idzie, idzie ... 

Kukułeczka kuka w lesie. 

Wchodzi Lidzia, koszyk niesie. 

A na głowie ma czapeczkę 

zawiązaną na wstążeczkę 

Niesie koszyk, w tym koszyku 

pełno różnych smakołyków. 

Pewnie wilk już głaszcze brzuszek. 

Zauważył bystro Mariuszek 

Chyba każdy dobrze wiedział 

Kim to w bajce była Lidzia 

Z dziećmi Lidziu usiądź teraz 

bo się chatka znów otwiera. 

Idzie, idzie ... 

Bartek buty wdział czerwone, 

chodzi w jedną, w drugą stronę, 

to „miau!” - woła, oczy mruży, 

to poprawia but zbyt duży, 

lub przy bucie sznurowadło ... 

Któż to taki? Trudno zgadnąć? 

Lecz uwaga! Bo w tej chwili 

znowu drzwiczki ktoś uchylił. 

Idzie, idzie ... 

Patrzcie Iza wchodzi cichutko 

za nią kilku krasnoludków. 

Wtem macocha doń się zbliża 

Iza jabłko w ręku trzyma 

Coś strasznego wnet się stanie 

Iza pada na dywanie ... 

Siadaj Izo i chłopaki 

Jakiej bajki koniec taki? 

Zgadujemy: Mówcie śmiało! 

A przy drzwiach znów zaskrzypiało. 



Idzie, idzie ... 

Wchodzi Robert, niesie dzbanek 

Lecz powiada (Jestem Janek) 

Dwa koszyczki stawia teraz 

Schyla się jakby coś zbierał 

Cóż to jest za bajka nowa 

Mogą pomóc Wam te słowa, 

które Robert mówi z cicha 

Głośniej Robert, nic nie słychać. 

Dziś są mamy imieniny 

Niespodziankę mamie zrobię 

Jagód zbiorę w krobki obie ... 

Każdy chyba zna ten wierszyk? 

Kto przypomniał sobie pierwszy? 

Pustoszeje Chatka Bajek 

Gdy się bawić chcecie dalej, 

Zapełnijcie ją bajkami. 

Kto ma pomysł? 

Bo czekamy ... 

  

4. Piosenka pt. Katarynka”. Śpiewana wspólnie przez całą grupę. 

Na uliczce koło kina 

W odrapanej oficynce 

Mieszkał stary kataryniarz 

Który grał na katarynce. 

La, la, la, la, la, la, la, la, la. 

La, la, la, la, la, la, la, la, la. 

Kino było wtedy nieme, 

Babcie małe jak dziewczynki. 

Bo to było dawno temu, 

Kiedy grały katarynki. 

La, la, la, la, la, la, la, la, la. 

La, la, la, la, la, la, la, la, la. 

Katarynka, katarynka 

Grała starą melodyjkę. 

Na pudełku morska świnka 

Wyciągała losy ryjkiem. 

La, la, la, la, la, la, la, la, la. 

La, la, la, la, la, la, la, la, la. 

5. Podziękowanie za uwagę. Przejście do klasy wraz z dziadkami na słodki poczęstunek i 

rozdanie prezentów przygotowanych przez dzieci. 

 

 

Przygotowała i opracowała: Joanna Wądołowska 


