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SCENARIUSZ JUBILEUSZU 35-lecia  

 Rozpoczęcie uroczystości 29.05 (czwartek) godz. 10.00  

 Czas trwania ok. 50 min. 

 Szanty podczas schodzenia się gości  

 Dzieci z Gr. III zajmują swoje miejsca na scenie, przygotowując się do występu. 

1. Powitanie :  

Miłych gości serdecznie witamy 

i na występy zapraszamy. 

Najpierw powiemy wszystkim koniecznie  / mówi dziewczynka  

nasze przedszkole najlepsze w mieście 

 

Przez lat 35 od istnienia 

łączy na co dzień różne pokolenia 

Dziadkowie, rodzice, rodzeństwo, my sami / mówi dwoje rodziców 

jesteśmy z przedszkolem bardzo związani.  

Dziś wielkie święto dla naszej Rodziny 

Przedszkole obchodzi swe urodziny. 

   

2. I scena: ( w tle stoi ławeczka, na której usiądzie Dziadek-Rybak wokół małe krzesełka 

dla Marynarza, żeglarza i przedszkolaka) 

Stoi Rybak nad brzegiem morza-     słychać szum morza  

Taniec złotych rybek  (Agatka z koleżankami), Agatka wpada w sieć zarzucaną przez 

Rybaka- Dziadka, pozostałe rybki uciekają 

 Rybka prosi: Puść mnie proszę, rybaku, do morza 

a każdą twą prośbę spełnić jestem gotowa 

Dziadek Rybak : 

Mam złota rybko swoje pragnienia: 

żeby Gdynia była miastem z marzeń, 

żeby mój syn został marynarzem 

a wnuk dzielnym żeglarzem 

    (Dziadek siada w fotelu i udaje, że drzemie) 

3. II scena:                                        (słychać szum morza) 

Brzegiem morza chodzi Marynarz w mundurze i mówi:  

Mój ojciec był rybakiem 

ja jestem marynarzem. 

Pływam po morzach świata 

lecz zawsze do Gdyni wracam.  

                                                           (Marynarz siada obok dziadka, na krzesełku.) 
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Szanta „Bałtyckie morze” Gr. III ( dzieci siedzą już na scenie )  

III scena:                  (słychać szum morza) 

Absolwentka przedszkola chodzi brzegiem morza i mówi: 

Mój dziadek był rybakiem 

a tata marynarzem 

ja skończyłam przedszkole i zostałam żeglarzem 

Żegluję po życia wiedzę 

lecz czasem przedszkole jeszcze odwiedzę 

 

Piosenka Gr. II + taniec  

1. „Popatrzcie marynarz ahoj to ja” 
2. „Zuch marynarz” - taniec                             

4. IV scena :             (słychać szum morza) 

Przedszkolak chodzi brzegiem morza i mówi: 

Mój dziadek był rybakiem, tata marynarzem 

siostra została żeglarzem 

 a ja jestem przedszkolakiem 

z głową pełną marzeń 

 

 

Złote Rybki ( gr. V) śpiewają swoją piosenkę grupową  

Szanta „Fala falę goni plim plam plum”  

na zejście Złotych Rybek  

Agatka Złota Rybka mówi:  

Słyszałam drogi chłopcze, 

że masz swoje marzenia 

a ja Ci jedno powiem 

są one do spełnienia 

5. V scena:  

(Przedszkolak ciągnie drzemiącego Dziadka za rękaw i prosi aby opowiedział mu o 

swoich przygodach.) 

Przedszkolak : - Dziadku, opowiedz mi jakąś przygodę! 

Dziadek mówi: -Dobrze, popłyniemy w podróż wspomnień. 

Szanta „Fala falę goni plim plam plum” aż ustawią się dzieci. 

 

Piosenka „Tratwa” Grupa III                    

Ref.  Gadał jeden dziad i drugi dziad 

 Że wybudują nam solidny jacht 
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Tak  gadają od czterdziestu lat 

 A my pływamy tratwą  

1.   Żagla pół i masztu pół 

Do beczki przywiązany stół  

 Hej klepek pięć i wielka chęć 

 Tak płynie nasza tratwa  

 

Ref. Gadał jeden dziad … 

2. Z puszki od konserw mamy miecz 

na wpół solony w beczce śledź 

Jakiś sznur zwieszony w dół 

To nasza dumna tratwa 

„PIOSENKA     KUKA”                                 

Gdy kiszki marsza marynarzom grają                               
Łyżkami w rufę statku uderzają.                             
Zupę z rekina ugotuj nam!                               
Kuk to ja! Na kuchni się znam! 

 
TANIEC GŁODNYCH ŻEGLARZY” 

       I część – marynarze chodzą po obwodzie koła, stukając rytmicznie łyżką o łyżkę 
 
       II  część – marynarze zwracają się do środka koła, stoją w miejscu,  i  stukają łyżkami  
                        uniesionymi do góry  
         
      III część – marynarze wykonują na zmianę 4 kroki do środka koła, stukając łyżkami przed  
                        sobą , 4 kroki  do tyłu, stukając za plecami          
 

Stukając łyżkami schodzą ze sceny 
 

Kapitan wzywa delfinki aby poprowadziły statek przez morza i oceany 

Kapitan: - Delfinki prowadźcie nas przez morza i oceany  

 

Szanta „Fala falę goni, plim, plam, plum” podczas wchodzenia Gr. I 

(Delfinków) 

Piosenki Delfinków 

1. „My Delfiny”  
2. „Szalupa”               

 

Szanta „Fala falę goni, plim, plam, plum”  
Po zaśpiewaniu piosenki i zatańczeniu „odpływają ze sceny”,  
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6. VI scena:  

Dziadek przewraca kartkę w albumie i woła:  AFRYKA! 

na scenę wbiegają murzynki, ustawiają się w półkolu tańczą 

swój taniec. 

Taniec Murzyński do piosenki „Waka Waka”        

                                     Murzyni zbiegają ze sceny  

Kapitan patrząc przez lunetę woła: - UWAGA !!!    

Niebezpieczeństwo  -   piraci na horyzoncie !  

PIRACI:   
Jesteśmy  piraci,  kudłaci,  brodaci!        ( rapują)       
Piraci – postrach  mórz!                   
Co  dzień  mleka  flaszka,                   
Na  głowie  apaszka,                   
Wzrok  dziki,  w  zębach  nóż. 
 
PIOSENKA:  „Bum  cyk,  cyk”     
   
REF:   Bum cyk cyk i rata rata                                                                        
Nie ma to jak los pirata                                                                        
Kto na drodze raz mu stanie                                                                      
Z tego kasza na śniadanie 
 
1. Kiedy pirat się obudzi                                                            
Myje ząbki, rączki, buzię                                                         
Z mlekiem pije szybką kawę 
 I wyrusza na wyprawę 
                                                          
REF:  Bum cyk cyk i rata rata 
  
2. Na wyprawie tysiąc zdarzeń                                                           
Sztormy, bitwy, abordaże                                                           
Salwy z armat, pojedynki                                                            
Wory złota, łupów skrzynki  
                                                           
REF:   Bum cyk cyk i rata rata 
 
 

Taniec Piratów Gr. IV     
 

 Piraci zbiegają ze sceny  
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Dziadek woła: -Hawaje! 
 

 Piosenka „Banana Boat Song” -  zwrotka + refren do wyciszenia  
 

TANIEC HAWAJSKI  - tańczą dziewczynki w strojach Hawajek- na szyi naszyjniki z 

kwiatów, kolorowe chusty na biodrach do muzyki hawajskiej  
 
Hawajki schodzą ze sceny  podczas trwania piosenki „Banana boat song”  - 
zwrotka + refren do wyciszenia 
 

7. VII scena: 

Kapitan mówi: - Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej . Wracamy do Gdyni.  

Załoga na pokład!  
 

Szanta na wejście dzieci „Hej ho żagle staw!” aż do momentu 
ustawienia się wszystkich dzieci. 

 
Wchodzą wszystkie dzieci, ustawiają się i śpiewają piosenkę:  
 

 „Hej ho żagle staw!”  - dzieci śpiewają przy akompaniamencie 

 
Po zaśpiewaniu piosenki  Dziadek zamyka album i mówi do 
Przedszkolaków:  
 
„Koniec podróżowania czas urodzinowego świętowania”  
 
- Wszyscy śpiewają „Hymn przedszkola” / na mel. „Morskie opowieści”   
 
Hymn przedszkola 

Tu w przedszkolu "Pod Żaglami" 
 wszyscy razem się bawimy 
 i codziennie uśmiechnięci 
 chętnie przychodzimy. 
 

Hej ho przedszkole nasze 
 hej ho pełne radości. 
 Każdy z Nas tu rozwija 
 swe umiejętności. 
 

Tu śpiewamy i tańczymy 
 malujemy i lepimy, 
 a czytania i pisania 
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 też się nie boimy. 
 

Hej ho przedszkole nasze 
 hej ho pełne radości. 
 Każdy z Nas tu rozwija 
 swe umiejętności. 
 

Wszystkie Panie Nas kochają 
 jak mamusie o Nas dbają. 
 I przez długie, długie lata 
 o Nas pamiętają. 

Dzieci po zaśpiewaniu kłaniają się i schodzą ze sceny . W tle szanta „Fala falę 
goni plim, plam, plum” aż do zejścia dzieci. 

 
 

 

 

 


