JASEŁKA
WYSTAWIONE NA SPOTKANIU WIGILIJNYM KLASY II C Z RODZICAMI
W przedstawieniu biorą udział wszyscy uczniowie.
Dzieci nie mające rolę stanowią chór aniołów. Wchodzą z zapalonymi lampionami i ustawiają się
w wyznaczonym miejscu. Chór Aniołów wchodzi do utworu „Mizerna cicha” z nimi wchodzi Józef
i Maryja, którzy zasiadają w wyznaczonym miejscu. Na końcu idzie Anioł Gabriel z Aniołem, również mają
zapalony lampion i dochodzą do Maryi i Józefa. Melodia wycisza się.

Józef: Bóg posłał Anioła Gabriela do Maryi do miasta w Galilei, zwanego

Nazaret
Anioł Gabriel: Bądź pozdrowiona pełna łaski. Pan jest z tobą .

Jesteś błogosławiona między niewiastami.
Maryja: Kim ty jesteś, co się dzieje?

ja się ciebie trochę boję ,
wielki blask od szaty twojej.
Anioł Gabriel:

Nie bój się Maryjo. Bóg wysłuchał twoją modlitwę.
Przyjdzie niedługo na ziemię, stanie się człowiekiem.
A ty będziesz Matką Syna Bożego i nadasz mu imię Jezus.
(Maryja i Józef przechadzają się w kółko w takcie kolędy i kierują się do szopy. Zasiadają w szopie. Maryja
bierze na ręce Jezusa. Aniołowie schodzą ze sceny.

Chór Aniołów śpiewa pastorałkę Jezusa Narodzonego.
W trakcie refrenu po drugiej zwrotce Anioł i Anioł Gabriel wchodzą na scenę i kierując się w stronę szopki
i stają przed szopką. Idą koło siebie i rozmawiają ze sobą.

Anioł: Martwiłeś się przyjacielu

Ja też z tobą Aniele Gabrielu.
O Dzieciątko ,o Maryję ,
Czy ich dach przed nocą skryje.
Anioł Gabriel :Tak, to prawda mój aniele

W ludziach serca strachu i chłodu wiele
Betlejem miasto rodzinne
Świętej Rodzinie niezbyt przychylne.
Anioł : Sam Bóg Najświętszy swoja mocą,
Lichą szopę wskazał nocą

Dla Syna swego Najmilszego
Dla ludzi dziś z nieba posłanego.
Dzieciątko Boże maleńkie
Z Matki Swojej Najświętszej
Zabrakło miejsca w gospodzie
Miedzy bydlętami się rodzi.
Anioł i Anioł Gabriel schodzą ze sceny. Chór Aniołów śpiewa pastorałkę Cieszymy się pod niebiosa.
W trakcie kolędy refren po II zwrotce Anioł i Anioł Gabriel wchodzą na scenę i idą do szopki i kłaniają się
Jezusowi.

Anioł:

Tak Pan Jezus był maleńki takie dzieciąteczko ,
nie miał domu ni kołyski i leżał w żłóbeczku.

Maryja: O Syneczku Najmilejszy, spośród ludzi najbiedniejszy.
Tylko mi tu nie płacz proszę, bo żalu tyle nie zniosę.
Czemu w ludziach brak litości, to przysparza mi żałości.
Śpij syneczku, me najmilsze dzieciątko
Pośród bydląt Niebożątko.
Maryja śpiewa kolędę Julajże Jezuniu spoglądając na Jezusa. Chór Aniołów dołącza na refrenach.

Józef: Panie

Boże Wszechmogący
Ty wszystko znasz.
Pociesz Matkę utrudzoną , przeżyciami umęczoną
Boże Ojcze na niebiosach.
Miej nas w Swej opiece.
Obdarz zdrowiem Świętą Matkę z Maleńkim Dzieciątkiem.

Anioł Gabriel zwraca się do Anioła, a sam zostaję przy szopce

Pobiegnij prędko i obudź pasterzy,
by pokłon Dzieciątku oddali
Anioł: Nim pastuszków obudzimy dalej aniołowie

niechaj każdy wdzięcznym śpiewem swa miłość wypowie.
Wszyscy śpiewają kapela Uwielbiajcie Pana. W tym czasie Anioł wybiega na moment ze sceny i od razu
wbiega udając się do Pasterzy i szturcha pasterzy budząc ich. Za Aniołem w wolnym tempie Anioł Gabriel
podąża do Pasterzy – nie schodzi ze sceny.

Anioł: Wstańcie , wstańcie pastuszkowie, słuchajcie nowina

Tam na sianie, w lichej szopie leży Bóg- dziecina
Pasterz1 : Co to? Czy oczy moje śpiące?

Oto widzę : (wskazuje na gwiazdę Betlejemską znajdującą się nas szopą)
Wielka gwiazda płonie
I świeci jasno niby słońce
Czyżby już nastał świata koniec?
Pasterz2:

Jak dobrze żeście już wstali!
Dziwy się dzieją na świecie!
Na niebie Gwiazda się pali!
Hej chłopcy, czy mnie słyszycie?
( Zwraca się do pasterzy)

Pasterz3: Patrzcie, patrzcie – to anioły z niebieskiej krainy
Czy słyszycie? O dziecięciu przynoszą nowiny.
Anioł Gabriel dochodzi do pasterzy i Anioła

Anioł Gabriel: To Syn Boży się narodził ,aby ludzi zbawić
Idźcie prędko się pokłonić, cieszyć Go, zabawić
Pasterz1 : Hej, pasterze! Jak pójdziemy?
Z gołą ręka Tam staniemy?
Trzeba dać coś Maleńkiemu
Dziś w szopie narodzonemu.
Pasterz2: Zawracajmy całym pędem,
Nie za wiele czasu zbędziemy.
Dary nasze choć ubogie
Złożymy Dzieciąteczku przy żłobie.
Pasterze zawracają do miejsca gdzie spali biorą ze sobą sianko, kocyk, i poduszkę. Ruszają do szopy.
Pasterzy prowadzą Anioł i Anioł Gabriel. Anioły stają po prawej stronie szopy, zaś pasterze po lewej jeden
koło drugiego.

Pasterz3: Przyszliśmy wszyscy do twojej stajenki
Składamy tobie Dzieciątko Boże
Co tylko biedny pasterz dać może.
Pasterz I kładzie do żłobka sianko, Pasterz II wkłada poduszkę. Po Pasterzu II Maryja kładzie Jezusa do
żłobka , a następnie Pasterz III przykrywa Jezusa kocykiem.

Pasterz2: Zaśpiewamy teraz tobie wesołe piosenki,
abyś do nas się uśmiechnął Jezu Malusieńki
Wszyscy śpiewają pastorałkę Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi.

Anioł staje przed szopą i wygląda.

Anioł Z dalekiego kraju, z dalekiej pustyni,
Jadą trzej królowie, bardzo już znużeni.
Od miasta do miasta, w słonecznej spiekocie,
Rozpytują wszędzie o królewskie dziecię.
Nikt jednak im wskazać nie potrafił drogi
W pałacach go nie ma bo to król ubogi.
Zawierzyli przeto gwieździe nad Betlejem
Ona im stajenkę wskazała promieniem.
„Skrzypi wóz, wielki mróz.....” – śpiewa chór Aniołów
W trakcie 2 zwrotki Królowie wychodzą na scenę i przechodzą się po scenie. W trakcie 3 zwrotki podchodzą
do szopy i stają obok Anioła i Anioła Gabriela.

Król I : W moim kraju stąd daleko słyszałem o Tobie
Witam ciebie królu Dziecię, narodzony w żłobie.
Gwiazda Twoja mnie do Ciebie prosto prowadziła
Złoto w darze Ci przyniosłem- Dziecineczko miła.
Składa przed żłobkiem złoto – ja wykorzystałam złote włosy anielskie ułożone w szkatułce.

Król II: Ja przyniosłem Ci kadzidło wonne i pachnące
By cię uczcić Boże dziecię na sianku leżące.
Składa przed żłobkiem kadzidło –wykorzystałam kadzidełka dostępne w sklepach. Rozprószyłam w lampionie
do podgrzewaczy i podpaliłam parę chwil przed przedstawieniem.

Król III: A ode mnie wonna mira, dla Ciebie zebrana,
Boś z wielkiego nieba zszedł, aby cierpieć za nas.
Składa przed żłobkiem kadzidło – można zrobić samodzielnie z bibuły.

Król II: Przyjmij Panie Dziecię Małe
nasze dary i korony
Tyś jest Królem waszego świata przyjmij nasze pokłony.

Wszyscy królowie się kłaniają

Król III: Lecz w powrotnej drodze Heroda miniemy
On już srogi podstęp knuje, drogi nie wskażemy.
Maryja: Niech was zacni Monarchowie w drogę Bóg prowadzi.
Niech usta się cisną serdeczne życzenia
Niech was Mały Jezus łaska opromienia.
Józef wychodzi przed szopę

Józef: Głoście wszystkim mieszkańcom ziemi:
Posłany od Boga jest wśród nas
Jezus zamieszkał z nami!
Niech ta dobra nowina napełnia was szczęściem
Niech wasze twarze będą jak słońce, dla tych których spotkacie
Niech wasze oczy mówią o gwieździe, która nas prowadzi
Oto dzień, w którym Bóg zamieszkał z nami.
Wychodzą na środek Maryja z Józefem. Z nimi Anioł Gabriel i Anioł i stają z prawej strony, Pasterze stają z
lewej strony, królowie z lewej strony. W drugim rzędzie ustawia się chór Aniołów.
Wszyscy śpiewają pastorałkę W grudniowe noce.
Ukłony.

Przewodniczący klasy wychodzi na przód i składa życzenia wszystkim. Następnie zastępca
przewodniczącego częstuje wszystkich opłatkiem.

Śpiewnik
Jezusa Narodzonego
Jezusa narodzonego wszyscy witajmy,
Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy.
Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło,
Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.
Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie,
Że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie.
Oddajmy wesoło...
Oddajmy też na kadzidło Panu nadzieję,
Że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele.
Oddajmy wesoło...
Oddajmy za mirrę miłość na dowód tego,
Że Go nad wszystko kochamy z serca całego.
Oddajmy wesoło...
Przyjmij Jezu na kolędę te nasze dary,
Przyjmij serca, dusze nasze za swe ofiary.
Byśmy kiedyś w niebie mogli posiąść mogli Ciebie,
Posiąść mogli Ciebie na wieki wieków.

Cieszmy się pod niebiosa
1. Cieszmy się i pod niebiosy
wznośmy razem miłe głosy,
Bo wesoła dziś nowina:
Czysta Panna rodzi Syna.
Ref.:
Bijcie w kotły,
w trąby grajcie,
a Jezusa przywitajcie,
nowonarodzonego.
2. Złożyła Go na sianeczku,
między bydlęty w żłóbeczku,
Aniołowie Go witają,
chwałę z wysoka śpiewają:
3. Pastuszkowie na znak dany,
znalazłszy Pana nad pany,
z pociechą serca witają,
Bogiem Go swoim wyznają.
4. Trzej Królowie ode Wschodu
z darami swego narodu
do Betlejem pośpieszają,
pokłon i dary Mu dają.
5. I my Go te przywitajmy
i wesoło zaśpiewajmy:
witaj, śliczne Niewiniątko,
zesłane z nieba Dzieciątko.
6. Tyś jest Synem Najwyższego,
Tyś Panem świata całego,
przez Twe święte Narodzenie
odpuść grzechy, daj zbawienie.

Lulajże, Jezuniu
Lulajże, Jezuniu, moja perełko,
Lulaj, ulubione me pieścidełko.
Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.
Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.
Lulajże, Jezuniu...
Lulajże, piękniuchny mój aniołeczku,
Lulajże, maluchny świata kwiateczku.
Lulajże, Jezuniu...
Lulajże różyczko najozdobniejsza,
Lulajże, lilijko najprzyjemniejsza.
Lulajże, Jezuniu...
Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko,
Lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko.
Lulajże, Jezuniu...
Matuniu kochana, już odchodzimy,
Małemu Dzieciątku przyśpiewujemy.
Lulajże, Jezuniu...
Cyt cyt cyt, już zaśnie małe Dzieciątko,
Patrz jeno, jak to śpi niby kurczątko.
Lulajże, Jezuniu...
Cyt cyt cyt, wszyscy się spać zabierajcie,
Mojego Dzieciątka nie przebudzajcie.
Lulajże, Jezuniu...

Uwielbiajcie Pana
Uwielbiajcie Pana
ludzkich serc bijące dzwony.
Padnij na kolana
przed Nim ludu utrudzony.
On osuszy twoje łzy,
On ratunkiem będzie ci.
Tu, do Jego stóp padnie wróg,
Bo On Bóg nie zwyciężony.
Niepojęty w swej mądrości,
Święty, święty Bóg miłości.
Śpiewaj Panu ziemio,
Chwalcie wszystkie świata strony.

Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi
Dziś w stajence mały Jezus się narodził
I pobożnie swoje małe rączki złożył
Chociaż jest maleńki błogosławi już
Wszystkim którzy zaśpiewali Mu
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś
Niech kolęduje z nami cała ziemia
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś
Niech kolęduje z nami cały świat
W takt kolędy wieją wiatry szumią drzewa
Cały świat kolędę Jezusowi śpiewa
Niech kolędy nuta mocno w świecie brzmi
Maleńkiemu Jezusowi dziś
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś
Niech kolęduje z nami cała ziemia
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś
Niech kolęduje z nami cały świat
"In excelsis Deo" śpiewajmy do Pana
A śpiewając "Gloria" zegnijmy kolana
Wielka radość dzisiaj ogarnęła nas
Zaśpiewajmy Bogu jeszcze raz

Skrzypi wóz
1.Skrzypi wóz, wielki mróz
wielki mróz na ziemi. 2x
Trzej królowie jadą
złoto, mirrę kładą.
Hej, kolęda, kolęda. 2x
2.A komu takiemu
Dzieciątku małemu. 2x
Cóż to za Dzieciątko,
musi być paniątko.
Hej, kolęda, kolęda. 2x
3.To Jezus maluśki,
to Dzieciątko krasne. 2x
Cichutkie, malutkie
jak słoneczko jasne.
Hej, kolęda, kolęda. 2x
4.Pasterze na lirze,
na skrzypeczkach grali. 2x
beztroscy do szopy
prędko podążali.
Hej, kolęda, kolęda. 2x
5.Pójdę ja do Niego
poproszę od Niego. 2x
,,Daj nam Boże Dziecię
pokój na tym świecie''
Hej, kolęda, kolęda.

Grudniowe noce
1. W grudniowe noce, w zimowe noce,
Dzieciątko Boże z zimna dygoce.
Idzie przez pola pokryte szronem,
wiatr Mu wydzwania piosnki znajome.
Ref. Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas.
Kto ogrzeje rączęta, kto schronienie Mu da?
2. A dookoła okna się srebrzą
Przy sutych stołach piją i jedzą
I Dobrą Nowinę świętują wszędzie
O tej Dziecinie, o tej kolędzie.
Ref. Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas.
Kto ogrzeje rączęta, kto schronienie Mu da?
3. I tyle tych okien i domów tyle,
Może Go schronią choćby na chwilę,
I może przygarną do serca ludzie,
Może nakarmią nim dalej pójdzie.
Ref. Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas.
Kto ogrzeje rączęta, kto schronienie Mu da?
4. A świeczki się jarzą na świerkach zielonych
I złote gwiazdy wieńczą korony,
I zewsząd płynie kolęda święta,
Lecz o Nim, o Nim, nikt nie pamięta.
Ref. Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas.
Kto ogrzeje rączęta, kto schronienie Mu da?

Podkłady i utwory wykorzystane z repertuaru „Wesołe Nutki”.

