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Inscenizacja na zakończenie roku szkolnego - Wakacje
Uczniowie stoją w gromadce, czekają na pociąg.
Dziecko I:
Jeszcze wczoraj z tornistrami
do szkoły biegliśmy,
w wielkiej ciszy i skupieniu
w ławkach siedzieliśmy.
Dziecko II:
Dziś ostatni dzwonek zabrzmiał
tak jakoś wesoło
i na dwa długie miesiące
żegnamy cię, szkoło.
Dziecko III:
Koniec czerwca, więc czas wolny,
wzywa nas przygoda.
Chór:
Rozpoczęły się wakacje,
czasu tracić szkoda!
Dziecko III:
Do pociągu już wsiadamy,
w letnią podróż wyruszamy!
Chór:
Na melodię "Krakowiaczek..."
Jedzie, jedzie
pociąg do klasy
przyjechał, czerwiec
maszynista ciepło się
uśmiecha.
Przed naszą tablicą
zrobił sobie stację, czeka
żeby wszystkich zabrać
na wakacje.
Maszynista:
Jak się macie moi mili.

Chór:
Dobrze, nie najgorzej.
Maszynista:
No to gdzie was zawieźć?
Dziecko I:
W góry.
Dziecko II:
Nad morze.
Dziecko III:
Na wieś.
Chór:
A nas nad jezioro.
Dziecko IV:
Chcę jechać do lasu, gdzie grzybów sporo.
Chór:
Spełnisz wszystkie prośby.
Maszynista:
Możecie się nie bać, ale przed wyjazdem
pożegnać się trzeba.
Dziecko II:
Pożegnamy panią.
Dziecko I:
Pożegnamy klasę.
Maszynista:
Świetnie, a mój pociąg odsapnie tymczasem.
Dziecko III:
Wszystkim czterem kątom, oknom drzwiom i szafie
kłaniam się najładniej jak tylko potrafię.
Teraz odpoczniecie od naszych hałasów.
Na tym kończę. Czołem! Brak mi słów i czasu.

Dziecko IV:
Jak barwny motyl
otworzył się dzień
i wabi nas urokiem.
A my nie wiemy, czemu w nas
tak dziwnie serce drży.
Pewnie dlatego, że przyszedł czas
pożegnać naszą panią.
Dziś odfruwamy spod jej skrzydeł,
którymi nas osłaniała.
Była nam zawsze jak dobra mama,
a my już od niej odchodzimy.
Dziecko I:
Znów ruszamy dalej w drogę,
poprzez wakacyjne szlaki,
użyć słońca i przygody,
poszybować w dal jak ptaki.
Dziecko II:
Podziwiając krajobrazy,
zachwyceni, jak tu ślicznie,
pamiętamy o tym również
żeby bawić się bezpiecznie.
Część II
Wakacyjne rady
Dziecko V:
Głowa nie jest od parady
i służyć ci musi dalej.
Dbaj więc o nią i osłaniaj,
kiedy słońce pali.
Dziecko VI:
Gdy huczą grzmoty,
szumi ulewa,
nie chroń się nigdy
pod wysokie drzewa.
Dziecko VII:
Płynie w rzece woda,
chłodna, bystra, czysta.
Tylko przy dorosłych
z kąpieli korzystaj!
Dziecko VIII:
Jagody nieznane

gdy zobaczysz w borze,
nie zrywaj! Nie zjadaj,
bo zatruć się możesz.
Dziecko IX:
Urządzamy grzybobranie.
Jaka rada stąd wynika?
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,
nie wkładaj do koszyka.
Dziecko X:
Coś tam pełznie w trawie,
Wąż? A może żmija?
I węża, i żmiję
z daleka omijaj.
Dziecko XI:
Biegać boso - przyjemnie,
ale ważna rada:
Idąc na wycieczkę
dobre buty wkładaj!
Dziecko XII:
Gdy w lesie, w polu, czy za domem
wykopiesz jakiś dziwny przedmiot zardzewiały,
nie dotykaj go!
Daj znać dorosłym!
Śmierć niosą groźne niewypały!
Dziecko XIII:
Do widzenia szkoło
zakwitły akacje
dojrzały truskawki
Pora na wakacje.
Śpiewny gwizd pociągu,
Już na stacji dobiegł
Nie zapomnij o nas
Tak jak my o tobie.

