
,,Orły ze Sośni” 

 

Scenariusz przedstawienia autorstwa nauczycielki – mgr Barbary Siedleckiej na motywach książki 

„Grabkowe bajanie z Doliny Baryczy” Bożeny Hołubki, zmodyfikowany o piosenki przedszkolne. 

 

Przedstawienie przy muzyce relaksacyjnej środowiska leśnego ( las i jego mieszkańcy) i poza leśnego ( 

łąka i kwiaty , staw i jego mieszkańcy)  

Dobra i Mocny wchodzą do lasu i śpiewają. 

Dobra i Mocny: 

A kiedy dzień nadchodzi, 

Dzień nadchodzi. 

Idziemy na jagody, na jagody 

A nasze czarne serca, czarne serca  

Biją nam radośnie bum- ta-ra-ra -bum. 

 

Mocny: 

Jestem Mocny, a to Dobra, moja żona. 

 

W Dolinie Baryczy zwierzyna jest zdziwiona, 

Że jest jej tak dużo, w lasach niczego nie brakuje, 

Las swoich darów mieszkańcom nie żałuje. 

 

Dobra:  

Mieszkamy pod borem, uwielbiamy jagody! 

Wybraliśmy się je zbierać blisko wody. 

 
Dobra i Mocny zbierają jagody i śmieją się do siebie. Piosenka  według pedagogiki zabaw ,, Bajka o 

lesie” – Łasuch miś. Nagle za drzewami pojawia się niedźwiedź, oblizuje się i zaciera łapy.  

 

Niedźwiedź: 

Miodek, miodek, gdzie jest miodek 

Wszedłem prawie w lasu środek/ 

Nie widzę żadnej pszczoły 

To czas dla mnie niewesoły. 

 
Niedźwiedź siada pod drzewem i zaczyna płakać. Nagle zauważa ludzi! 

 

Jacyś smaczni, młodzi ludzie po lesie chadzają 

Na słodziutkie jagody dużo chęci mają. 

Zaraz ich złapię na obiadek smaczny. 

 
Zastanawia się. 

 

Chociaż ten mężczyzna jest nieco dziwaczny.  

 

Mocny: 

Żono moja droga, czy dość mamy jagód? 

Brakuje mi już łóżka wielkich wygód. 

 



Ziewa i przeciąga się. Niedźwiedź skrada się do ludzi. 

 

 

 

 

Niedźwiedź: 

Nigdy nie jadłem mięsa ludzi, 

Chociaż miodek mi się nudzi 

Muszę udawać bardzo groźnego, 

Ale nie mam wcale daru do tego.  

 

Mocny: 

Zobacz Dobra, coś tam jest! 

To olbrzymi, głodny zwierz! 

 
Przerażony zaczyna uciekać przed niedźwiedziem. Wraca po żonę i chwyta ją za rękę. 

 

Uciekamy szybko, szybko, proszę nie siedź! 

Nie da nam się wymknąć ten niedźwiedź. 

 

Wdrapmy się na sosnę, tak bardzo wysoko 

Tutaj nie dosięgnie nas niedźwiedzie oko. 

 
Mocny i Dobra wchodzą na sosnę i patrzą w dół. 

 

Niedźwiedź: 

Zaraz ich złapię, ale gdzie oni są? 

Może schowali się pod gałązką? 

 
Niedźwiedź chodzi szuka. 

 

Dobra: 

Wietrze, wietrze osnuj go mgłą, 

A orły niech nad nim krążą,  

Żeby nas nie znalazł niedźwiedź głodny. 

Uciekajmy zaraz do domu, Mocny. 

 
Niedźwiedź osnuty mgłą uderza w drzewo i przewraca się. Wstaje i wolno schodzi ze sceny lamentując 

i trzymając się za głowę. Dobra i Mocny schodzą z drzewa i tańczą z radości przy  piosence – c.d. 

,,Bajka o lesie”- Śpiewa ptak.. 

 

Dobra: 

Ptaki te dostojne krążą po dziś dzień 

A Dolina Baryczy kryje sekret ten, 

Że w pobliżu magicznej sosny 

Tam, gdzie ja, Dobra byłam i Mocny, 

Przed niebezpieczeństwem ostrzegają,  

A ludzie od tego czasu spokój mają. 

 

Mocny: 

Naszą Gminę  i miejscowość Sośniami nazywamy, 



A do orłów wielki szacunek mamy. 

Olbrzymia sosna w herbie Gminy jest 

A przy niej głowy orłów- na tych wydarzeń cześć.   

 

Piosenka finałowa pt. ,, Nasz dom”. 

 


