
SCENARIUSZ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2009/2010 
 
 

Scenografia: Sala lekcyjna, ławki, mapa. Czterech chłopców ubranych w garnitury stoi tyłem 
do widowni. Piosenka kabaretu OT.TO „Wakacje”. Chłopcy, odwracając się kolejno, śpiewają 
poszczególne fragmenty piosenki. Dziewczynki stoją z tyłu, szepcząc między sobą. 
Nagle dzwoni dzwonek, wszyscy szybko siadają w ławkach (klocki z zerówki). Wchodzi 
nauczycielka. 
 
Nauczycielka:   Dzień dobry dzieci! 
Dzieci:               Dzień dobry Pani! 
Nauczycielka:   Jutro wakacje, moi kochani!  
Dzieci:               Tak, wiemy, wiemy. 
                           Już spakowani! 
Uczennica I:          I podziękować chcemy Pani  
                           Za geometrię i ortografię... 
Uczennica II:       Tak dużo umiem! 
Uczennica III:     Wiele potrafię! 
Nauczycielka:  Ja również chciałam wam podziękować 
                           I dobrych ocen pogratulować! 
                           A teraz pora już na wakacje 
                           Cieszcie się słońcem, byle rozważnie! 
                           Życzę relaksu, marzeń spełnienia, 
                           Radości, zabaw i .... do widzenia! 
Dzieci:               Do widzenia! 
 
Rozbrzmiewa dzwonek, dzieci wstają i szybko wybiegają z sali, wynosząc mapę, ławki, krzesła. 
Dwóch chłopców wraca po plecak. 
 
Nauczycielka:    Dokąd pędzicie? Dokąd biegniecie? 

O! Może wy dwaj mi coś powiecie? 
Uczeń I:         Morza szum, ptaków śpiew, 

Złota plaża pośród drzew... 
Uczeń II :       Proszę Pani! Proszę Pani! 

Zapraszamy w podróż z nami! 
 
Chłopiec chwyta nauczycielkę za rękę i razem wybiegają. 
 
Rozbrzmiewa głos: „Uwaga, uwaga! Pociąg pospieszny z Torunia do Kołobrzegu wjedzie na 
tor trzeci przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi 
peronu.” Odgłos jadącego pociągu. 
 
Scenografia: Krajobraz nadmorski, łódź, rybak z siecią, dwie dziewczynki ubrane na niebiesko 
falują niebieskim materiałem (fale nadmorskie). W tle: odgłosy morza: szum fal, statek, krzyk 
mew. Dwie dziewczynki rozkładają ręczniki i zaczynają się opalać.  



Dziewczynka I: Piasek, krzyk mew i słońce... 
Na wodzie refleksów tysiące... 

Dziewczynka II: (wzdychając) Nie ma to jak na plaży... 
Tutaj się leży i marzy... 
 

Nagle wbiega gromada dzieci, grają w piłkę plażową, śmieją się, kładą się też na ręcznikach i 
zaczynają śpiewać piosenkę pt. „Gdy leżę na plaży”. (wstają do śpiewu kolejne osoby, na 
koniec śpiewają wszyscy na siedząco, kiwając się na boki). 
Wchodzi chłopiec. 
 
Chłopiec I: (przedrzeźniając) : Bo leżąc na plaży najlepiej się marzy... 
A wy tu tylko plackiem leżycie! 
Smażycie się, śnicie, marzycie... 
Po górskich szlakach wędrowanie,  
Oto prawdziwe  jest wyzwanie! 
Zbierajcie szybko koce, plecaki! 
Jedziemy w góry! Mój pomysł taki! 
 
Wszyscy zbierają swoje rzeczy, odwracają tablicę z morskim krajobrazem, wybiegają. 
Rozbrzmiewa głos: „Uwaga, uwaga! Pociąg pospieszny z Kołobrzegu do Zakopanego wjedzie 
na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od 
krawędzi peronu.” Odgłos jadącego pociągu. 
 
 
Scenografia: Krajobraz górski, dwóch chłopców z plecakami wędruje „pod górę”. W tle 
rozbrzmiewa piosenka pt. „Na wirsycku” a następnie odgłos górskiego strumienia. 
 
Chłopiec II: Już nóg nie czuję.... 

Jeszcze daleko? 
Chłopiec III:  Za siódmą górą, za siódmą rzeką... 
Chłopiec II: A ty jak zwykle sobie żartujesz! 

Ciesz się, że swoje nogi czujesz! 
Chłopiec III: Nie marudź, proszę! 

Mężczyzną bądźże. 
Chłopiec II: O drogę spytać byłoby mądrze.  

O! Idzie baca! Jego spytamy. 
Pytaj! 

Chłopiec III : Serdecznie Pana witamy. 
Baca: Ano witojcie! Pikna pogoda! 
Chłopiec III: Jak długa jeszcze przed nami droga? 

My na Kasprowy  
Baca: A dyć to chawok! Kaj ta polana! Kaj te łowiecki! 
Chłopiec II: To całe szczęście, mamo kochana! 

 Bardzo męczące takie wycieczki, 
Chociaż widoki.... dech zapierają.... 



Chłopiec III: Słyszysz? O górach chyba śpiewają...? 
 
Wychodzi zespół (grupa turystów) i śpiewa piosenkę „Na wirsycku”. 
 
Chłopiec II: No to Kasprowy. Szczyt zdobyliśmy. 

Jak pięknie... Dobrze, że tu przyszliśmy... 
Chłopiec III: Oj, dobrze, dobrze... Przyznam Ci rację. 

(krzycząc) Świetne wakacje! 
Chłopiec II: (krzycząc) Cudne wakacje!!! Cudowny czas! 
Chłopiec III : Wakacji czas!!! 
Razem: Tak wiele przygód czeka nas!!! 
 
Na scenę wbiegają pozostałe dzieci. Wszyscy śpiewają i tańczą do piosenki pt. „Wakacji czas”. 
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