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Drogie dzieci, 
okres przedświąteczny to piękny czas w przedszkolu, niestety w tym roku  
musimy spędzić go w domu. Przez najbliższe dni przygotowałam dla Was wiele 
atrakcji i niespodzianek,  które umilą wam pobyt na kwarantannie. 
 
Grupa zielona przez miesiąc grudzień wykonywała zadania z kalendarza 
adwentowego, chciałabym zaproponować Wam, dokończenie ich. Dlatego proszę 
na przyszły tydzień zaopatrzyć się w następujące artykuły: mleko, czekolada bądź 
kakao, składniki na pierniki oraz ozdoby do dekoracji. 
 
Jak wiecie planowaliśmy również wspólnie nagrywać przedstawienie, niestety nie 
możemy. Dlatego chciałabym żebyście wspólnie z rodzicami nagrali Wasze role i 
piosenki, których uczyliśmy się w przedszkolu. Gotowe filmiki prosimy przesyłać na 
adres j.wojnicka@urwisek-police.pl 
Trzymam za Was kciuki i czekam na filmiki! 
 
Poniżej umieszczam scenariusz przedstawienia, gdyby któreś dziecko zapomniało 
swojej roli  

 

 

Anioły są wśród nas! 

 

Jaś: Czy wy o tym wiecie, że anioły istnieją na świecie?  

Filip: Ale jak to? Ale gdzie? Czy one ukrywają się?  

Ania: Czy to magia, czy to czary? Powiem szczerze – nie do wiary!  

 

Jaś: Myślę, że zaskoczę was… Anioły są wśród was…  

Bo kiedy zrobisz coś dla drugiego,  

coś bardzo dobrego,  
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dobroć uczynku uskrzydli cię 

 i aniołem staniesz się…  

Wojtusiu, ty w robieniu ozdób na choinkę Zuzi pomagałeś.  

A ty, Filipie, dla Ksawerego  wieżę z klocków zbudowałeś. 

 

Lena: Wojtek  w jadalni talerze posprzątał. 

Laura: Filip wszystkie skakanki rozplątał. 

Ksawery: Lena Hanię pocieszała. 

Martyna: Hania Mai komplement powiedziała.  

Hania: Zuzia kwiatki pani Asi podarowała.  

Maja Sz: Gabrysia młodszym dzieciom zabawki zbierać pomagała.  

Zuzia: Martyna warzywa dzieciom rozdała.  

Gabrysia: Róża kwiatuszki w przedszkolu podlała.  

Lena: Gdy Ania się przewróciła, Maja ją pocieszyła. .  

Martyna: Ksawery Wojtkowi buty pomógł zawiązać. 

 Maja W: Ania rybki nakarmiła.  

Gabrysia: Laura Zuzi niespodziankę zrobiła. 

 

Wszyscy  (niech każde dziecko nagra też tą rolę) 

Anioły są wśród nas. Wiemy to my i każdy z was!  

 

Filip: 

Bo życzliwość cię nic nie kosztuje, a dzięki niej lepiej się ktoś czuje. Gdy pomagasz 

innym i uśmiechasz się, radość uszczęśliwia i uskrzydla cię. 

Wojtek:  

Bo jeśli ktoś zrobi coś dobrego, 

 to dobro na pewno wróci do niego. 

 A zatem zawsze, nie tylko od święta, 

 o dobrych uczynkach niech każdy pamięta!  

 

 
 
 

 


