Scenariusz przedstawienia pod hasłem „Kocham moją Ojczyznę”
Przygotowanie: Agnieszka Lewieniec – edukacja wczesnoszkolna
Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie
1. Przywitanie Dyrekcji i zaproszonych uczniów.
2. Część artystyczna.

Recytator 1:

(do scenariusza jest dołączona prezentacja multimedialna)

Wiersz pt. „Katechizm polskiego dziecka”- W. Bełza

Kto ty jesteś? Polak mały.
Jaki znak twój? Orzeł Biały.
Gdzie ty mieszkasz? Między swymi
W jakim kraju? W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia? Mą Ojczyzną.
Czym zdobyta? Krwią i blizną.
Czy ją kochasz? Kocham szczerze.
A w co wierzysz? W Polskę wierzę.
Narrator 1
(prezentacja multimedialna - slajd 1)
Przypomnijmy sobie najważniejsze informacje o naszej Ojczyźnie, o symbolach
narodowych i o wspaniałych polskich miastach. Co to jest „prawo”? Jakie mamy prawa jako
dzieci oraz jakie mamy obowiązki? Spróbujmy się dowiedzieć.
Narrator 2
Na pewno wiecie, że nasza ojczyzna to Polska. Pełna nazwa jej brzmi Rzeczpospolita
Polska, a skrót RP. Można powiedzieć, że to nasze państwo, czyli trwały związek ludzi,
którzy stale zamieszkują dane miejsce. Polska leży na kontynencie, który nazywa się Europa
w jego środkowej części.
(mapa świata i na niej Polska - slajd 2)
Narrator 3
(prezentacja multimedialna - slajd 3)
Polskę zamieszkują Polki i Polacy, czyli obywatele.
Obywatele mają określone prawa i obowiązki zastrzeżone przez konstytucję.
Narrator 1
Konstytucję? A co to takiego?
Narrator 4
(prezentacja multimedialna - slajd 4)
Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie, zawiera prawa i obowiązki obywateli,
mówi o tym, kto ma rządzić i jak ma rządzić w państwie oraz określa jego ustrój.
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Narrator 5
Każdy z nas rodzi się w jakiejś Ojczyźnie, wśród ludzi, którzy mówią tym samym językiem,
mają podobne tradycje, troszczą się o losy swojej Ojczyzny, losy swoich rodaków i w razie
potrzeby jej bronią. Urodziliśmy się w Polsce, która na przestrzeni tysiąca lat przechodziła
różne wydarzenia: radosne i bolesne.
Narrator 6
Zawsze jednak Polakom otuchy, sił do walki, do przetrwania, do dobrej pracy dla swojej
ojczyzny, dodawały symbole narodowe: hymn, godło i biało-czerwona flaga, ale także
wszystko to, z czego możemy być dumni jako Polacy: stroje ludowe, mundury wojskowe,
historia, patriotyzm, tradycje, legendy.
Narrator 7
(prezentacja multimedialna - slajd 5)
My Polacy, tak jak każdy naród, mamy swoje symbole narodowe. Jednym z symboli
naszego państwa jest biało – czerwona flaga.

Recytator: 1

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,
a na tej fladze jest biel i czerwień.
Czerwień to miłość, biel - serce czyste.
Piękne są nasze barwy ojczyste.

 Układ taneczny z flagami. TANIEC Z FLAGAMI

Recytator: 2

Wie też każdy Polak – i duży, i mały,
że naszym godłem jest orzeł biały.
Skrzydła szeroko ma rozłożone,
na tle czerwonym, w złotej koronie.
Możemy zobaczyd ten symbol wszędzie –
w przedszkolu, szkole i każdym urzędzie.

Recytator: 3

Ale jest jeszcze jeden symbol narodowy,
To nasz Hymn – „Mazurek Dąbrowskiego”,
który na baczność Polacy śpiewają,
i wszystkie uroczystości narodowe nim rozpoczynają.
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Recytator: 4

Hymn narodowy to pieśń pełna powagi,
jej słowa od zawsze dodają Polakom odwagi.
Bo „Mazurka Dąbrowskiego” żołnierze śpiewali,
gdy walczyli o nasz kraj i wolność zdobywali.
Kiedy hymn państwowy śpiewamy,
to swoją postawą szacunek wyrażamy.
Narrator

(prezentacja multimedialna - slajd 6)

Najważniejszą pieśnią dla wszystkich Polaków jest nasz hymn narodowy: „Mazurek
Dąbrowskiego”. Zaśpiewajmy go wspólnie. Powstańmy.
- Baczność „Do hymnu”!
 Wspólny śpiew hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła”
- Po hymnie. Spocznij!

Narrator

(prezentacja multimedialna - slajd 7)

Porozmawiajmy teraz o tym, czym jest prawo.
Narrator

(prezentacja multimedialna - slajd 8)

Prawo to pewne normy i reguły postępowania obowiązujące w państwie. Prawa powinni
przestrzegać wszyscy obywatele.

Recytator:
Marcin Brykczyński O prawach dziecka
Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
że dziecko to także człowiek,
tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
którym za to należą się brawa,
chcąc wielu dzieci los odmienić
stworzyli dla was mądre prawa.
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Więc je na co dzień i od święta
spróbujcie dobrze zapamiętać!
- Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
- Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi,
I mam prawo wybierać, z kim będę się bawić.
- Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
- Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
- Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
mam prawo do tajemnic i własnego zdania.
- Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to już moja sprawa.
- Tak się tu wiersze poukładały
W prawa dla dzieci na całym świecie,
byście w potrzebie z nich korzystały
najlepiej jak umiecie.

 Śpiew „Piosenki o prawach dziecka”
"Piosenka o prawach dziecka"
Mam prawo żyć.
Mam prawo być sobą.
Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.
Mam prawo kochać i kochanym być.
Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.
Dziecka prawa poważna sprawa.
Dziecka prawa to nie zabawa.
Mogę się śmiać.
Może się dziać pięknie.
Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie.
Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych.
Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.
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Mam prawo śnić.
Mam prawo być inny.
Mogę być słabszy lecz nie czuć się winny.
Mam prawo śpiewać głośno kiedy chcę
Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle.

Narrator
(prezentacja multimedialna - slajd 10)
Mamy swoje prawa, ale także mamy obowiązki.
Narrator
Nasze podstawowe obowiązki jako dziecka to:
-szanowanie swoich rodziców i pomaganie im w domowych czynnościach,
-szanowanie kolegów, koleżanek i wszystkich ludzi,
-zgodna zabawa,
-dbanie o zabawki i inne przedmioty,
-dbanie o przyrodę. Pamiętajmy o tym codziennie!
Recytator: 6

(prezentacja multimedialna - slajd 11)

Wybierzmy się w podróż po Polsce - daleką i ciekawą,
Pomysł ten może nas wiele nauczyć i być świetną zabawą!
Recytator: 7

Mówię wam, gdy zamknę oczy to zaczynam marzyć,
Co też ciekawego może się zdarzyć?
Wtedy widzę piękne góry, rzekę Wisłę, Kraków z ziejącym smokiem,
naszą stolicę –Warszawę, Bałtyckie Morze
i polskie pejzaże w jesiennym kolorze.
 PIOSENKA „Płynie Wisła”
Narrator:
(prezentacja multimedialna - slajd 12)
Przygodę naszą zacznijmy od Tatr czy Sudetów,
Wspaniałych gór wysokich, stojących tu od wieków.
Zwabiają one swym pięknem turystów z całego świata,
Tu nawet najmniejsza wioska jest w swą tradycję bogata.
Narrator:
Tu możemy posłuchać szemrzących strumyków,
Zwiedzić jaskiń kilka, nazbierać kamyków.
W Zakopanem spotkamy grających górali,
Roztańczone góralki, pasące się owce na hali.
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 PIOSENKA „Płynie Wisła”
 HEJNAŁ Mariacki

(prezentacja multimedialna - slajd 13)
Recytator:
Zatrzymajcie się choć na chwilę w Krakowie.
- Co zobaczymy tu ciekawego? Czy ktoś nam odpowie?
Recytator:
Ja wiem! Są tu piękne, stare Sukiennice,
Dzwon Zygmunta, Wawel i Kościoła Mariackiego wieżyce.
Kraków to kolebka poetów, artystów, malarzy
„Piwnicę pod Baranami” każdy odwiedzić marzy.
Recytator:
Ojej coś tam widzę! Tuż, tuż całkiem blisko!
To chyba do nas się zbliża wawelskie smoczysko.
Ma wielkie oczy, dwie głowy, zieje gorącym ogniem.
Schowajmy się bo ze strachu pogubimy spodnie.
( osoby prowadzące uciekają na scenie pojawia się smok)

 Legenda o Smoku Wawelskim ( teatrzyk kukiełkowy)
Recytator:
W Smoczej Jamie pod Krakowem
Mieszkał sobie taki Smok,
Co na widok stada owiec
cmokał głośno cmok, cmok, cmok!
Potem bardzo głośno mlaszcząc,
Zjadał owce kłapiąc paszczą.
Recytator:
Cały Kraków strach ogarnął.
- Ratuj królu! – wołał lud
– Przyszłość się przedstawia czarno,
Ten gad zeżre cały gród!
Król się łapał za koronę
Tak miał nerwy roztrzęsione.
Dwór pakował się i płakał
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A królewna, córka Kraka
Do tatusia rzekła tak:
Córka:
- Królu, tato! Zamiast szlochać
Prędko w trąby trąbić każ!
Ogłoś, że kto zgładzi smoka
Temu rękę córki dasz!
Recytator:
Król przez zęby mruknął:
Król Krak:
- Zgoda. Trębaczowi trąbkę podam.
Recytator:
Na to hasło wielu rycerzy
Wyskoczyło z ciepłych pierzyn,
Krzycząc głośno:
Rycerze:
- My jesteśmy bardzo dzielni!
- Gdzie ten potwór? Smok piekielny!
Recytator:
Lecz gdy smoka zobaczyli,
Uciekali skąd przybyli.
Smokiem targnął śmiech złowieszczy,
Więc się wnerwił Skuba - Szewczyk.
Szewczyk Skuba:
- Ja pięć klepek w głowie mam.
Sam Smokowi radę dam!
Z baranicy już jest baran
Siarką ma nadziany brzuch.
Recytator:
Wziął barana na barana
I do smoka poszedł zaraz.
Szewczyk Skuba:
Oto danie godne pana,
Baranina nadziewana!
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Recytator:
Smok barana zjadł z nadzieniem
Więc siarczyste miał pragnienie
Gasił wodą pożar szczęk
W ósmym roku z hukiem pękł!
Szewczyk skórę tego Smoka
Rzucił do królewskich stóp
I z królewną modrooką na Wawelu wzięli ślub.

 PIOSENKA „Płynie Wisła”
(prezentacja multimedialna - slajd 15, 16)
Narrator:
Zbliżamy się Wisłą do naszej stolicy - Warszawy
Tam Zamek Królewski to dopiero zabytek ciekawy.
W Stolicy nawet Król Zygmunt nie próżnuje,
Ze swej wysokiej kolumny Warszawy naszej pilnuje.
To on przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy.
Chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj do historii, jeśliś ciekawy.

Narrator:
Należy wspomnieć również naszą warszawską Starówkę,
Na ciastka możesz tam wydać nawet równą stówkę.
Posłuchasz również kapeli z Pragi lub Czerniakowa
Gdy oni grają i śpiewają ucicha każda rozmowa.
W swych piosenkach chwalą naszą Warszawę,
Jej męstwo podczas wojny, jej dumę, urok i sławę.
- A jak powstała nasza Warszawa?
O tym opowie legenda „Wars i Sawa”.
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 Legenda o Warsie i Sawie ( pantomima)
Dawno temu się zdarzyło
Gdy na mapie miast nie było.
Mieszkał w wiosce rybak młody
Do ożenku był gotowy.

Lecz Syrena się schowała
W jego oczach łzy dojrzała.
Tuż przy łodzi się zjawiła
Dłoń młodzieńca pochwyciła.
- Ja dla ciebie tu przypływam,
Ogon w wodzie zawsze skrywam.

Lecz na próżno szukał wszędzie.
On dziewczyny nie zdobędzie!
Raz, gdy sieci swe zarzucił
Nad swym losem się zasmucił.

Wiem, jak ciężko tu pracujesz,
Swoim losem sam kierujesz.
Ja za tobą wypatruję,
Co noc w wodzie wyczekuję.
Rybak w oczy jej spoglądał
Na szczęśliwca znów wyglądał.
- Kocham ciebie, moja miła,
Chcę byś żoną moją była!

Nagle, fale się wzburzyły
Cud dziewczynę wynurzyły
Włosy z czoła odgarnęła
Śpiewy piękne rozpoczęła.
Młodzian oczy przetarł szybko
Tyś dziewczyną jest, czy rybką?
Pytań wiele do niej miał,
Ale dalej w trzcinie trwał.

Czy z Syreną żyć się uda?
Wielka miłość czyni cuda!
Nagle cały świat się zmienia,
Tak realne są marzenia.

Wtem przypomniał słowa ojca:
„Gdy kobiety jest połowa,
Druga rybę przypomina
Nie dla ciebie ta dziewczyna!

Przed nim stoi cud dziewczyna,
Ryby już nie przypomina.
Tajemnicę wyjawiła:
Miłość łuski ją pozbyła.

Rybak w trzcinie się zaszywał,
Głosu lubej nadsłuchiwał.
Kiedy wyrzekł do niej słowa,
Odpłynęła wylękniona.

Miłość młodych piękną była
Ślad po sobie zostawiła.
Z dwojga imion Wars i Sawa
Nazwę teraz ma Warszawa.

Rybak zadrżał zatroskany
- Już nie znajdę swojej damy!

PIOSENKA „Płynie Wisła”

(prezentacja multimedialna - slajd 17)

Recytator:
Jedźmy teraz do Torunia na pyszne pierniki,
Lukrowane serduszka, słodkie koguciki.
To miasto astronoma Mikołaja Kopernika,
Słynie właśnie z jego odkrycia i ciastek z piernika.
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Recytator:
Mikołaj Kopernik rozsławił nasz kraj na całym świecie,
Wstrzymał słońce, ruszył Ziemię, o tym na pewno wiecie.
W Toruniu, wystawiono pomnik ku jego czci,
By przypominał jego odkrycie przez wiele długich dni.

PIOSENKA „Płynie Wisła”

(prezentacja multimedialna - slajd 18)

Recytator:
Ojej, chyba czuję zapach wilgoci morskiej!
To Bałtyk!
Zobaczymy tu statki i rybaków łowiących śledzie oraz szproty,
Marynarzy wypływających w dal, usychających z tęsknoty.
Recytator:
Nazbieramy na plaży bursztynów, zbudujemy zamek z piasku,
Pospacerujemy nad brzegiem morza, opalimy się w słońca blasku.

(prezentacja multimedialna - slajd 19)

Recytator:
Proszę Państwa! Mimo wpadek nasze przedstawienie wywołało chyba malutkie wzruszenie?
Myślę, że tak. Ale jeszcze brakuje morału przedniego.
Co by z niego wynikało coś dobrego i mądrego.
Recytator:
Morał jest bardzo prosty!
Wszyscy:
Cudze chwalimy, swego nie znamy.
Teraz już wiemy co posiadamy!!!

Zakończenie: FINAŁ
 Piosenka „Jestem Polakiem”
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