
Agnieszka Borek 

NIEBIESKIE KOŁYSANIE - spektakl dziecięcy 

 

Osoby: 

Narrator 

Dzieci (3-5) 

Gwiazdy (3) 

Chmury (4) 

Wiatry (4) 

 

/Letni wieczór. Dzieci spacerują delektując się ciepłym wieczorem./ 

 

Narrator:  

Upalne, letnie dni płyną, leniwie i bez pośpiechu,  

wszyscy czekają na wieczór, by zażyć chłodnego oddechu.  

Dzieci aktywne dzień cały, już z wypiekami na twarzy,  

chcą wyciszenia, relaksu, spokojny sen im się marzy.  

Słońce powoli zachodzi, księżyc przejmuje władanie,  

gwiazdy są teraz widoczne, zaczyna się nocne spotkanie.  

/dzieci wychodzą, wbiegają rozchichotane gwiazdy/ 

 

Gwiazda 1  

Moje gwiazdy, nasze światło ukołysze dzieci łatwo,  

ukołysze do snu dzieci - gwiazda, która jasno świeci.  

 

Gwiazda 2 

Spójrz gwiazdeczko, co za zmiana: 

niebo, tak bezchmurne z rana,  

już zasłania nasze światło,  

oj, nie będzie świecić łatwo. 

 

/wbiegają chmury i przepychają się, mogą podejść do dekoracji i przepiąć chmury tak, 

by zasłaniały wszystkie gwiazdy/ 

 

Gwiazda 3   

Chmury kłębią się i pchają,  

wszystkie gwiazdy zasłaniają.  

Patrzcie! tamta chmura duża, /chmura staje, pozostałe chmury wskazują na nią/ 

z niej na pewno będzie burza! 

 

Taniec chmur 

Johannes Brahms - Taniec węgierski g – moll nr 1 

 

/dzieci chodząc po scenie, wskazują na niebo, próbują odnaleźć gwiazdy/ 



Dziecko: 

Próżno patrzą w niebo dzieci, 

żadna gwiazda im nie świeci. 

 

Gwiazda 2 

Może, gdyby ciepły wiatr pośród chmur kłębisko wpadł,  

wiatr błękitny, szybki, żwawy, porwał chmury do zabawy  

i rozgonił je w przelocie, to by było po kłopocie?  

 

Chmura   

Po kłopocie? Co za bzdury! 

Przecież deszcz przynoszą chmury,  

są potrzebne na tym świecie, 

chyba o tym gwiazdy wiecie.  

Nie ruszymy stąd na krok,  

niechaj zapanuje mrok! 

 

Gwiazda 3  

Będzie trudno je przegonić, 

nasze światło znów odsłonić.  

Jednak z dumą przyznać trzeba, 

gwiazda jest królową nieba.  

/gwiazdy kłaniają się/ 

 

Gwiazda 1  

Tylko gwiazda pomóc może, 

uspać dzieci w nocnej porze.  

Razem gwiazdy, głośno grajmy,  

dobre wiatry przywołajmy. 

 

/gwiazdy z dzwonkami chromatycznymi/ 

Instrumentacja utworu oraz prezentacja wiatrów z rekwizytem chustką  

Camille Saint – Saëns - Akwarium z Karnawału zwierząt 

 

Wiatr 1:  

Ta piękna muzyka i dzwoneczków granie 

sprawiło, że jestem jak na zawołanie.  

Lecz gdy się rozglądam, to z żalem przyznaję, 

że gwiazdy i chmury w gniewie dziś zastaję.  

 

Wiatr 2:  

Gwiazdy, tak to prawda, są ozdobą nieba,  

lecz bez deszczu z chmurek również żyć się nie da.  

Jestem tu, by wspólnie znaleźć rozwiązanie 



i by umożliwić dzieci kołysanie.  

 

Wiatr 3: odchodzi do walca 

Wy chmury skłębione, co deszcz przynosicie, 

może teraz gwiazdom miejsca ustąpicie? 

Aby mogły migać przez okno do dzieci,  

one zasną szybko, gdy im gwiazdka świeci.  

 

Taniec wiatrów 

Fryderyk Chopin - Walc Des - dur op. 64 nr 1 

 

Wiatr 1: 

Już niebo bezchmurne nad nami 

i gwiazdy wesoło mrugają, 

a dzieci zmęczone, spokojne, 

przy blasku gwiazd zasypiają.  

 

Kołysanka Gwiazd 

Zbigniew Preisner – 24 XII Każdego Roku 


