Scenariusz pożegnania przedszkola
najstarszej grupy przedszkolnej
Wejście na salę z piosenką: Hej, hej, ho, ruszamy dzisiaj w rejs
(autor nieznany)
WSZYSCY:
Witajcie mili goście pośród morskich fal,
Razem z naszą załogą wypłyniemy w dal!
Wypłyniemy w morze już za krótką chwilkę,
Kto z Was się nie boi, ten jest Morskim Wilkiem!
HYMN PRZEDSZKOLA:
„Tu w przedszkolu „Pod Żaglami…”
( sł. Barbara Lubrycht, muz. „Morskie opowieści” trad. )
KAPITAN:
Czołem załoga !!!
WSZYSCY:
Czołem !!!
KAPITAN:
Kapitan zawiadamia, że statek o nazwie „Pod Żaglami”
wypływa z portu Przedszkole w rejs dookoła świata.
PIOSENKA:
„Marynarz”
(autor nieznany)
KAPITAN:
Łajba ?
Sztorm ?
Majtek ?
Koja ?
Ster ?
Szanty ?

– To jest morski statek,
– To wiatr co dmucha w oczy,
– To marynarz młody, co nie boi się wody.
– To na łajbie łóżko,
– On kierownicą jest,
– To żeglarskie pieśni, morskie opowieści.

GDZIE TA KEJA
(autor J. Porębski)
układ taneczny z dmuchanymi kołami ratunkowymi.

KAPITAN:
Hej, załoga nie próżnować,
Pięknie statek wyszorować!
ŻEGLARZE:
Ktoś na statku sprzątać musi,
Lecz dlaczego zawsze ja ?
Zmiatam piorę i szoruję,
Bardzo ciężka dola ma !
SZANTA:
Roboty po łokcie
(Sł.: M. Kowalewski, Muz.: M. Kowalewski, Z. Murawski )
(taniec Żeglarzy z mopami )

ŻEGLARZE:
Robota skończona, wszędzie tylko woda i woda…
SZANTA:
„Tratwa”
(Sł.: Jarosław ("Królik") Zajączkowski Muz.: trad.)
WSZYSCY:
Nagle z głębin coś zagrzmiało,
głos potężny rozgniewany.
To nie żarty,
to Neptun obudził się stary
Neptun – ( Baśnie i legendy nr 1/29 ) piosenka
NEPTUN:
Jestem Neptun, morza pan,
Me królestwo z morskich pian.
Lubię słuchać waszych pieśni,
Pięknych morskich opowieści.
PAN MALUŚKIEWICZ:
Jestem pan Maluśkiewicz,
Najmniejszy na świecie chyba,
Wszystko już widziałem,
Z wyjątkiem wieloryba.

PAN MALUŚKIEWICZ:
inscenizacja (J. Tuwim - inscenizacja fragmentu )
„NA WYSPACH BERGAMUTA” SŁ: J. Brzechwa, muz. W. Korcz
(Wiersze J. Brzechwy)
SŁOŃ:
Ten słoń nazywa się Bombi.
Ma trąbę, lecz na niej nie trąbi.
Dlaczego? Nie bądź ciekawy To jego prywatne sprawy.
PAPUGA:
Papużko, papużko,
Powiedz mi coś na uszko."
"Nic nie powiem, boś ty plotkarz,
Powtórzysz każdemu, kogo spotkasz."
MAŁPA:
Małpy skaczą niedościgle,
Małpy robią małpie figle,
Niech pan spojrzy na pawiana:
Co za małpa, proszę pana!
KROKODYL:
"Skąd ty jesteś, krokodylu?"
"Ja? Znad Nilu.
Wypuść mnie na kilka chwil,
To zawiozę cię nad Nil."
"Przedszkolna samba"
(sł. Stanisław Karaszewski; muz. Tomasz Strąk)
PŁYNĘŁA SZALUPA
(sł.: autor nieznany, muz. popularna )
TANIEC PIRACKI
„Piraci z Karaibów”
fragment soundtrack do filmu Piraci z Karaibów: Klątwa czarnej perły
PIRATKI:
Spośród całej morskiej braci
Marynarzy siedmiu mórz
Nie ma to jak my – piratki
Nie pożyje wśród nas tchórz.

PIRACI:
„Bum cyk, cyk”
z repertuaru „Zejman & Garkumpel”
WSZYSCY:
Przedszkole było portem a sala przystanią.
Dziś żegnamy przedszkole, żegnamy nasze panie.
Wypłyniemy z portu tak jak żeglarze
A słońce jak kompas drogę nam pokaże.
PIOSENKA:
„Pożegnalna cha – cha” (muz. i sł. Katarzyna Bayer)
KAPITAN:
Załoga, wypływamy !
W górę żagle !
W górę żagle
(sł: Jerzy Kobyliński, Muz: trad. )
Opracowały:
Małgorzata Kryszczak,
Justyna Świetlik-Bałon

