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„BIAŁE BOŻE NARODZENIE” 

Inscenizacja jasełkowa 

PASTORAŁKA: BIAŁE BOŻE  NARODZENIE – 1 mp3 

 

Śnieg rojem drobnych gwiazd prószy 

I białą szatą kryje świat. 

Zanim stary mróz zaśnie, szary jak w baśni, 

Znów srebrem stroi świat. 
 

Śnieg biały skrzy się za oknem, 

Żłóbek oświetla milion gwiazd. 

W taką jasną, grudniową noc, 

Strojna zima wita Nowy Rok. 
 

Nasz mały pokój lśni blaskiem, 

Tęczą kolorów drzewko gra. 

Bije zegar z daleka, każdy z nas czeka: 

„Co Nowy Rok mi da”? 

Na scenę wbiegają małymi kroczkami śnieżynki 

(gwiazdeczki), kręcą się, tańczą. 

Kręcą się w miejscu, opadają (kucają). 

Wstają, rozkładając powoli ręce, dużym ruchem. 
 

Dobierają się w pary, tańczą w kółeczkach. 

Podbiegają do żłóbka, trzepoczą rękami. 

Podbiegają do pierwszej linii z przodu sceny. 

Złączone ręce podnoszą w górę i kłaniają się. 
 

Zataczają koło, biegają jedna za drugą w kole. 

 

Rozsypują się i powoli tańczą. 

 

NARRATOR: Lecą śnieżki lecą z niebieskiej krainy, gdzież to wy lecicie tak?  

ŚNIEŻKA: Śpieszymy gromadą do Boskiej Dzieciny, gdzie dobroci Bożej znak. 

 

PASTORAŁKA: TUPIĄ NÓŻKI – 2 mp3 

 

Tupią nóżki, śnieg się skrzy, 

Pierwszej gwiazdki szukasz ty. 
 

Gwiazdka jasno świeci, 

Ona bardzo lubi dzieci. 
 

Czy znalazłeś gwiazdkę już? 

Zobacz ona jest tuż, tuż. 
 

Dzieci gwiazdkę widzą już, 

Dzieciąteczko oczka zmruż. 

Na scenę wchodzą dzieci w czapkach i szalikach, 

rozglądają się do koła. 
 

Podbiegają do przodu, ręce trzepoczą w górze. 

Ręce krzyżują z przodu na sobie. 
 

Chodzą w kole, rozglądają się. 

 
 

Podchodzą do gwiazdek. 

Kłaniają się. 

 

NARRATOR: Gwiazdki srebrne, gwiazdki złote, przyjdźcie, mam dla was robotę! Nie może zabraknąć 

gwiazdek tam, gdzie z nieba przychodzi Wielki Pan. 

 

TANIEC GWIAZDEK – 3 mp3 

 

Wstęp 4 

A – obój 4+4 

B – smyczki 4 

C – obój 4 

D – flet 4 

A – temat 4+4 

B – smyczki 4 

C – obój 4 

D – zakończenie 4 

 

Pojedynczo wchodzą, tańcząc, do półkola i zasypiają. Najpierw 1-ki, potem 2, 3 i 4. 

Podnoszenie się i pochylanie. 

4-ki chodzą pomiędzy pozostałymi gwiazdkami - slalomem. 

3-ki chodzą pomiędzy gwiazdkami. 

2-ki, potem 1-nki wstają i chodzą pomiędzy gwiazdkami. 

Podnoszenie i pochylanie. 

Tworzą dwa rzędy i wychylają się w prawo i lewo. 

Zasypiają w szachownicy lub rozsypce. 
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NARRATOR: Dawno temu w Betlejem dziwna rzecz się stała, uśmiechnięta gwiazdka nockę rozświetlała. 

 

PASTORAŁKA: ŚWIEĆ GWIAZDECZKO – 4 mp3 

 

Zaprowadź mnie prosto do Betlejem, 

Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się 

Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się. 

Nie mogę spóźnić się. 

Świeć gwiazdeczko mała świeć, 

Do Jezusa prowadź mnie. 

Wchodzi mała, zagubiona gwiazdka. 

Budzi po kolei gwiazdy, a one prowadzą ją wężykiem po 

scenie. 

 

Ręce trzepoczą w górze. 

Prawa ręka wykonuje duże koło. (Przy powtórce-lewa ręka). 

 

GWIAZDKI: Przyszłyśmy tu razem, gwiazdki z nieba, aby w dniu dzisiejszym złożyć wam życzenia. Boże 

Narodzenie przychodzi cichutko, posłuchajcie, jak stuka kolęda w serduszko 

 

KOLĘDA: DZISIAJ W BETLEJEM – 5 mp3 

 

Dzisiaj w Betlejem, wesoła nowina, 

Że Panna czysta porodziła syna. 
 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, 

Anieli grają, króle witają, 

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 

Cuda, cuda ogłaszają. 
 

Maryja Panna Dzieciątko piastuje 

I Józef Święty Ono pielęgnuje. 
 

Choć w stajeneczce Panna Syna rodzi, 

Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi. 
 

I trzej królowie od wschodu przybyli 

I dary Panu kosztowne złożyli. 

Wbiegają wesoło na scenę anioły. 

 
 

Tańczą w kole. Koło się powiększa po III i IV  zwrotce. 

 

 

Klękają osoby w kole. 
 

Wchodzi Maryja z Józefem. Stają pośrodku koła. 

 
 

Wchodzą pasterze. 

 
 

Wchodzą królowie. 

 

 

NARRATOR: Co tchu pędzą pastuszkowie, pięknie się kłaniają, tańczą skocznie i wesoło na fujarkach grają. 

 

PASTORAŁKA: BOSY PASTUSZEK – 6 mp3 

 

Był pastuszek bosy, na fujarce grał, 

Pasał w górach owce i w szałasie spał. 

Nagle aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli, 

Obudzili go, gdy spał, gdy spał. 
 

Dziś do Betlejem trzeba nocą iść,  

Bo narodzenia czas wypełnił dni. 

Tam gdzie stajenka razem z bydlątkami leży 

Dzieciąteczko i na sianku śpi. 

Świat na to czekał wiele już lat  

i Narodzenia dziś wita czas, 

biegnij pastuszku, jasną drogą, niebo płonie, 

na niebie pierwszej gwiazdy blask. 

Chodzi pastuszek i gra na fujarce. 

 

Pastuszek zasypia, anioły podbiegają do niego.  

Budzą pastuszka. 
 

Kilka aniołów idzie przed pastuszkiem i kilka za nim. 

Prowadzą go po scenie.  

 

 

 

 

Anioły biegną na miejsca, a pastuszek biega po 

scenie. Podbiegają do niego pozostali pastuszkowie. 
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PASTUSZEK: Szmat pastwiska uszliśmy. Zmęczeni jesteśmy, czas odpocząć. Piękna noc nadchodzi. Późno 

już, rozpalmy ognisko i spocznijmy (zasypiają). 

 

PASTORAŁKA: ANIOŁKI – 7 mp3 

 
Nie miały aniołki choinki na święta,  

O choince dla nich nikt tam nie pamięta. 

Popatrzyły się na siebie, 

Wywierciły dziurę w niebie.  

 

Ho,ho,ho! Ho, ho, ho! Ho! Ho! Ho! 

 

Złapały za czubek największą choinkę, 

Przywiązały do niej bardzo długą linkę 

I wciągnęły ją na górę 

Przez tę dziurę w niebie dziurę.  

 

Stanęła choinka w samym środku nieba, 

Orzekły aniołki, że ją ubrać trzeba, 

Więc skoczyły przez tę dziurę  

Po orzechy do wiewiórek. 

 

 

Chciały pozapalać świeczki choinkowe, 

Święty Florian strażak złapał się za głowę: 

„Matko Boża, chcą mi w niebie zrobić pożar”! 

 

Spojrzał na choinkę Święty Florian strażak,  

Zamiast świeczek gwiazdy kazał pozapalać 

I zaśpiewał Swięty Florian z aniołkami: 

Gloria, Gloria!Gloria 

Rozłożenie rąk na boki. 

Ręce splecione, tupanie jedną nogą. 

Rozglądanie na boki. 

Wywiercanie dziury jedną ręką. 

 

Ręce obejmują twarz, podskoki w obrocie. 

 

Chwycenie w powietrzu „choinki”. 

Przywiązywanie liny. 

Wciąganie w górę. 

 

 

Wskazanie środka koła. 

Szeptanie na ucho w prawo i w lewo. 

Skok z półobrotem, tyłem do środka koła. 

Skok z półobrotem, przodem do środka koła. 

 

 

Zapalanie zapałek. 

Ręce obejmują głowę. 

Wybrana osoba woła: Matko Boża, chcą…!!! 

 

Spoglądanie na choinkę. 

Pokazywanie palcem gwiazdy na niebie. 

Powolne siadanie w kole wiązanym. 

Podniesienie złączonych rąk w górę. 

 

ANIOŁ 1: Aniołek – fiołek – róża – bez, ledwie zasnęli, aniołek jest. Zbudzić ich? 

ANIOŁ 2: Nie buź, jeszcze nie trzeba, jeszcze nie dali nam znaku z nieba. 

ANIOŁ 1: Zobacz palili ogień na łące, jabłuszka jeszcze gorące. 

ANIOŁ 2: Nie rusz, o rety! Ty to masz talent, musiałeś sobie usmolić palec? Wytrzyj to zaraz…(aniołek 1 

chce wytrzeć palec w skrzydła). Tylko nie w skrzydła!!! 

ANIOŁ 1: A co mam robić jak nie mam mydła? 

ANIOŁ 2: No dobrze masz chusteczkę (podaje chusteczkę). 

ANIOŁ 1: Zbudzić ich? 

 

PASTORAŁKA: CZEKAJ JESZCZE CHWILECZKĘ – 8 mp3 

 

Czekaj jeszcze chwileczkę,  

Jeszcze nam z nieba znaku nie dali. 

Jeszcze się wielka światłość nie pali,  

Czekaj na gwiazdy i w górę patrz. 

Anioły tańczą w kółeczku lub chodzą za rękę po scenie. Może też 2 

anioł gestami pokazywać znaczenie słów pastorałki. 

 

ANIOŁ 2: Witaj Jezu na tej ziemi położony w żłobie, witają cię aniołowie, kłaniają się Tobie. 

 

 

 



Studio Tańca i Muzyki RYTM Agnieszka Loska 10                     „Białe Boże Narodzenie” 

  

PASTORAŁKA: W BIAŁYCH SUKIENKACH – 9 mp3 

 

W białych sukienkach stoją aniołki 

Mają bardzo dobre humorki. 
 

Wkoło żłóbek otoczyły, 

Razem pięknie się skłoniły. 
 

Luli, luli zaśpiewały 

I Jezusa uściskały. 

 

Aniołki podchodzą do przodu i kręcą się trzymając za sukienki. 

 
 

Biegną do żłóbka, kłaniają się (przodem lub bokiem do widowni). 

 
 

Gest lulania dziecka na rękach. 

 

 

Budzą się pasterze i przeciągają 

PASTERZ 1: Patrzcie, patrzcie, to anioły z niebieskiej krainy. Czy słyszycie? O Dzieciątku przynoszą 

nowiny. 

PASTERZ 2: Mesjasz się narodził w ubogiej stajence. Biegnijmy go powitać, zaśpiewać piosenkę. 

 

PASTORAŁKA: KOLĘ, KOLĘDUJMY – 10 mp3 

 

Kolę, Kolę, kolędujmy maleńkiej Dziecinie, 

W kole, w kole, w kolebeczce tak źle biedaczynie. 
 

Gloryja, gloryja, gloryja, śpiewajmy Dziecinie 

Gloryja, gloryja, gloryja niechaj w niebo płynie. 
 

Kiedy, kiedy tę kolędę Dziecina usłyszy, 

Już nie będzie, już nie będzie płakała wśród ciszy. 

Różne postaci ( zależnie od potrzeb) tworzą koło. 

 
 

Wszyscy podchodzą do środka koła, podnoszą ręce. 

Wszyscy rozchodzą się na zewnątrz, obrót. 
 

Koło. 

 

ŁOBUZY: Patrzcie na te aniołeczki, to dziewczyny z „zeróweczki”. (Patrzcie na te anioły, to dziewczyny z 

naszej szkoły). W sali takie są straszydła, a tu im wyrosły skrzydła. DZIEWCZYNY: Oj chłopaki, łobuziaki, 

wam tylko w głowie figle i psoty. A kto ciebie pytał? Jaki skarżypyta! Tu jasełka odgrywamy i na króli już 

czekamy. 

 

PASTORAŁKA: TRZEJ KRÓLOWIE – 11 mp3 

 

Usłyszeli trzej królowie, 

Monarchowie wieść. 

Nad Betlejem gwiazda wschodzi, 

Władca świata się narodził, 

Trzeba z tronów zejść. 

 

O hej, o hej  

Królowie trzej 

Władca świata się narodził 

Nocy tej. 

 

Pojechali trzej królowie  

Na wielbłądach trzech. 

Gdzie ten pałac władcy świata, 

Tron wysoki i komnata? 

Gdzie to wszystko jest? 

 

Zobaczyli niską szopkę 

Grupa (G) stoi w trzech liniach, 3 królowie (K) stoją z boku. 

G nadstawia uszu w prawo, w lewo na zmianę, K wjeżdżają jeden za 

drugim na środek sceny. 

K i G wskazują prawą ręką gwiazdę. 

K i G wskazują lewą ręką gwiazdę. 

K schodzą na bok, G rozkłada ręce na boki i klęka. 

 

G - trzecia linia wstaje, wznosi ręce w górę. 

G – druga linia wstaje, wznosi ręce w górę. 

G – pierwsza linia wstaje, wznosi ręce w górę. 

Wszyscy opuszczają ręce. 

 

G klęka, pokazuje rękami fale w prawo, w lewo, K wjeżdżają na scenę i 

poruszają się pomiędzy G. 

G – wznosi i opuszcza ramiona. 

G –  wykonuje kolisty ruch prawą ręką. 

G – rozkłada ręce, (K – schodzą na bok). 
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I Dzieciątko w niej. 

Jak zaczęli bić pokłony, 

Pospadały im korony 

I na sercach lżej.     

G rozgląda się z ręką przy czole, K – wjeżdżają na środek sceny. 

K – wykonują głębokie ukłony. 

K – spadają korony z głów. 

K i G- klękają i składają dłonie (amen). 

 

NARRATOR: Trzej królowie na wieść o tym przybyli z ochotą i przynieśli w darze mirrę, kadzidło i złoto. 

Pan Bóg patrzył na to z nieba, uśmiechał się mile, a cały świat poweselał przez tą jedną chwilę. 

 

JÓZEF: Bóg zapłać wam goście mili, żeście dziś Jezusa tak pięknie uczcili. 

 

PASTORAŁKA: MALEŃKI JEZU – 12 mp3 

 

Maleńki Jezu zostań tu,  

Zamieszkaj w każdym z nas. 

Niech w naszych sercach, żyje Bóg, 

Na zawsze w każdy czas. 

Józef z Maryją stoją na środku sceny. Otaczają ich królowie, 

pasterze i dzieci. Aniołki tworzą koło z prawej strony. Gwiazdeczki 

(śnieżynki) tworzą koło z lewej. 

 

DZIECI: To my dzieci z …………., witać Cię będziemy, przed trzema królami przy Tobie stajemy. Nasze 

małe serca w darze Ci dajemy. 

 

PASTORAŁKA: PO KOLĘDZIE CHODZIMY – 13 mp3 

 

Po kolędzie chodzimy, świętości wam życzymy.  
 

Hej! Kolęda! Abyście zdrowi byli! 

Hej! Kolęda! I Bogu zawierzyli! 
 

Niech wszystkie dzieci małe rosną na Bożą chwałę. 
 

I  niech każda mamusia bardzo kocha tatusia. 

Józef i Maryja podchodzą do przodu, za nimi anioły. 
 

Na „hej kolęda” anioły wyrzucają ręce w górę. 

 
 

Podchodzą dzieci, królowie i pasterze, stają obok. 
 

Podchodzą pozostali mali aktorzy, stają obok. 

 

NARRATOR: I tak kończą się Jasełka, niosąc wszystkim radość wielką, a wraz z tymi Jasełkami dobre 

słowa z życzeniami.  

 

ŻYCZENIA: W Nowym Roku życzymy: Swoim mamom – żeby się wszystko działo samo, niech się sam 

odkurza dywan, samo niech się pierze, zmywa. Swoim tatom – żeby wszystko mamom się spełniło, wtedy 

tatusiom się będzie w fotelu spokojnie śniło. Swoim braciom i siostrzyczkom wszystko przebaczamy, a ich 

figle i psoty w niepamięć puszczamy. Babciom i Dziadkom by zdrowi byli i cały rok Jezusa chwalili. 

Już słychać kolędy, już pachnie świętami, Syn Boży się rodzi, by zamieszkać z nami. My więc, jak pasterze 

do niego idziemy, dziecięcą modlitwę w darze mu niesiemy. Prosimy w modlitwie o pokój na świecie, by 

było szczęśliwe trzecie tysiąclecie. By jedność i zgoda wszędzie panowały, błogosław nam Jezu, Panie Boże 

mały. 


