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SCENARIUSZ  TEATRALNO-MUZYCZNEJ 

AKTYWNOŚCI  DZIECI  6-LETNICH 

CZĘSTOCHOWA  MOJE  MIASTO 

Cele ogólne: 

 rozbudzanie zainteresowań miastem, w którym mieszkamy, 

 kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej, 

 wyrabianie szacunku do budowli zabytkowej i tradycji, 

 kształtowanie myślenia, spostrzegawczości i pamięci, 

 stwarzanie sytuacji do aktywizowania mowy i myślenia. 
 

Cele operacyjne: 

 rozpoznaje i nazywa obiekty użyteczności publicznej znajdujące się w mieście, 

 potrafi gromadzić informacje dotyczące kultury, historii i tradycji związanych 
z miastem, 

 recytuje wiersze, śpiewa piosenki, 

 porusza się w rytm muzyki, tańczy, 

 cierpliwie oczekuje na swoją kolej podczas występu. 
 

Środki dydaktyczne: 

 stroje i rekwizyty dla dzieci, dekoracja sali przedstawiająca miasto. 
 

Dziecko 1  
Już za chwilę na tej scenie 
Rozpoczniemy przedstawienie. 
Hokus pokus! Szast i prast! 
Opowiem Wam o jednym z miast. 
Przez to miasto Warta płynie. 
A czy wiecie z czego Częstochowa słynie? 
Czy jesteście w stanie mi powiedzieć, 
Co w tym mieście warto zwiedzić? 
 

Dziecko 2 
Jasną Górę! Jasną Górę! Naturalnie. 
Z Alejami łączy się nierozerwalnie. 
Drzewa w lewo, drzewa w prawo, 
Lecz ja powiem bez obawy, 
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Że dla Częstochowy znakiem tym  
Piękny park jest w mieście mym. 
 

Układ taneczny i śpiew w wykonaniu dzieci do piosenki „Park”. 
 

Dziecko 3  
Piąta godzina – Częstochowa wstaje. 
Najpierw budzą się w mieście tramwaje. 
Dzwonią przeciągle, jeszcze zaspane, 
Jadą przez miasto w chłodny poranek. 
Pusty autobus przeciera oczy 
I na ulicę już się wytoczył. 
 

Układ taneczny i śpiew w wykonaniu dzieci do piosenki „Autobus”. 
 

Dziecko 4  
Nocny taksówkarz do domu wraca, 
Dziś już dla niego skończona praca. 
Szósta godzina, siódma godzina,  
W tramwajach tłok się straszny zaczyna. 
 

Dziecko 5 
Pan z szarą teczką jedzie do biura, 
Gdzieś na budowę spieszy się murarz. 
Ludzie się spieszą, ludzie się pchają, 
Aż pot ocieka z czoła tramwajom. 
 

Dziecko 6 
Tak wstaje rano ogromne miasto, 
By późną nocą dopiero zasnąć. 
 

Dziecko 7 
Przed laty żyć tu było trudno, 
Smutek snuł się w pustym mieście 
I ulicą bezludną... 
A dziś w nowych stu ulicach 
Kwiaty w każdym prawie oknie, 
Co dzień nowy dom zachwyca 
I cieszy przechodniów. 
 

Dziecko 8 
Kto to sprawił – dobrze wiem, 
Któż nam tę radość do serca schował, 
Jak nie to miasto w którym mieszkamy 
– Częstochowa 
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Dziecko 9 
Moje miasto Częstochowa, moje miasto najpiękniejsze. 
Te ulice i wystawy najciekawsze w mieście. 
Tutaj spacer pod witryną, porozmawiaj z dziewczyną. 
Dzisiaj wszystkich zapraszamy, bo w Alejach festyn mamy. 
 

Rap – układ taneczny w wykonaniu chłopców do słów: 
 

Niech się bawią z rodzicami,  
Niech śpiewają razem z nami, 
Bardzo proszę, bardzo proszę,  
Ja to miasto w sercu noszę. 
Niech nam Częstochowa żyje, 
Bo tu przeżywamy chwile, 
Bardzo proszę, bardzo proszę, 
Ja to miasto w sercu mam. 
 

Dziecko 10 
Chociaż jestem jeszcze mały  
I niewiele mam lat, 
To już mogę powiedzieć, 
Że poznaję ten najbliższy świat. 
 

Dziecko 11 
Nasze miasto Częstochowa, 
W niej się Jasna Góra chowa. 
Tu opieką nas otacza. 
Święta Maria – matka nasza. 
 

Piosenka o Częstochowie. 
 

Dziecko 12 
Aleje, stare ulice i domy 
I dzielnice, ale to nie wszystko, 
Mamy też małe lotnisko, 
Filharmonię, teatr i kino, 
Gdzie chodzę z całą rodziną. 
 

Dziecko 13 
Wiele pięknych kwiatów znamy 
Tulipanów, róż i bzów 
My dla naszej Częstochowy mamy, 
Najpiękniejsze kwiaty słów. 
 

Taniec i śpiew do piosenki „Po ogrodzie chodziła”. 
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Dziecko 14 
Choć mało mamy lat, 
Tak naprawdę niewiele, 
To kochamy tę naszą rodzinną ziemię. 
Wiele gwiazd na niebie błyszczy 
I srebrzysty płonie nów. 
Dziś dla naszej Częstochowy mamy 
Wszyscy najpiękniejsze gwiazdki słów. 
 

Dziecko 15 
Kłaniamy się naszej Częstochowie, 
Kłaniamy się miastu nad Wartą, 
Historii w kamieniu pisanej, 
Muzeom biegnącym w przeszłość. 
 

Dziecko 16 
Kłaniamy się starym zaułkom 
I domom pod niebo wysokim, 
Kasztanom szumiącym w parku, 
Gołębiom lecącym w obłoki. 
 

Dziecko 17 
I ludziom, wszystkim ludziom, 
Co dom swój budują nad Wartą. 
W ogródku sadzą róże czerwone, 
Od serca kłaniamy się nisko – bo warto. 
 

Dziecko 18 
Częstochowa to moje miasto, moje i moje, 
Kocham je najbardziej, 
Co tam Warszawa, Kraków czy Katowice, 
Tu mamy nowe dzielnice i ulice. 
Szkoły, przedszkola gdzie tętni życiem Częstochowa. 
 

Piosenka „Miasto”. 
Małgorzata Moruś 

 


