
Scenariusz uroczystej Akademii z okazji Dnia Kobiet – marzec 2016

Utwór muzyczny Być kobietą- połowa utworu

(Dawid)

Szanowne Grono Pedagogiczne, Koleżanki i Koledzy! Zebraliśmy się dzisiaj po to, 

aby uczcić Światowy Dzień Kobiet. Z tej okazji pragniemy złożyć wszystkim Paniom 

i Dziewczynkom najserdeczniejsze życzenia oraz zaprosić do obejrzenia programu 

artystycznego.

Mateusz zaprasza Bartka i Kamila

Chłopiec I (Bartek )

Dzisiaj dzień piękny, uroczysty!

Taki dzień raz się w roku zdarza,

gdy 8 Marca z gwarem wiosny

wyskoczy z kartek kalendarza. 

Chłopiec II (Kamil )

To wspaniałe, wielkie Święto,

więc chłopcy i panowie

Całujmy dziewczyny za to

Że dzisiaj święto Kobiet.

Chłopiec III (Bartek )

Im wszystkim ślijmy słowa uznania, 

Których żaden wiersz nie wypowie...

Bukiety, gorące życzenia

Składają dziś wdzięczni panowie.

Piosenka ”Być kobietą”- połowa utworu
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Mateusz – Zapraszamy do wysłuchania wiersza o bardzo zapracowanych kobietach w 
wykonaniu Piotra.

(Piotr ) – W trakcie recytacji wiersza wychodzą na środek wymienione w utworze 

„pracujące Kobiety”

Rankiem, gdy zaspane oczy otwieram po trochu,

Mama głaszcze mnie po głowie – wstawaj prędzej śpiochu! (Ola)

Babcia kraje chleb, smaruje, krząta się od rana.  

Z torbą śpieszy listonoszka – Może jest coś dla nas?

Sprzedawczyni już się do mnie uśmiecha przez ladę.

Znam też dobrze konduktorkę, bo z nią nieraz jadę.

W szkole czeka uśmiech pani, mądrej i kochanej.

A na przerwie gwar i śmiechy moich koleżanek.

Jeśli kaszel mam, gorączkę, jeśli boli głowa,

jest w pobliżu pani doktor, pomóc mi gotowa.

Tyle kobiet dookoła, starszych, młodszych, małych.
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Dużo jest ich bardzo dużo w wielkim świecie całym.

Mamom, babciom, paniom wszystkim, dalekim i bliskim

przesyłamy dziś życzenia na zielonych listkach.

Na wiosennych listkach młodych, na wierzbowej bazi:

dziś, w Dniu Kobiet, niech się każdej coś miłego zdarzy.

Piosenka „Dzień Kobiet”- killersi (2.27) – mama, babcia, listonoszka, sprzedawczyni,
konduktorka, nauczycielka, koleżanki, pielęgniarka – Asia pod materiałem
(Mateusz ) 

Piosenka „Dzień Kobiet” wprowadziła nas w nastrój dzisiejszego święta. Dzień 

Kobiet, to święto szczególne obchodzone we wszystkich czasach i kulturach. Zawsze 

w uroczysty, choć różny sposób. I dlatego dziś zapraszamy Was na krótką wędrówkę 

przez wieki. Przedstawimy jak świętowano Dzień Kobiet na początku Świata a jak 

świętujemy dziś 

Dawid 

Człowiek od początku nie był samotny. I stworzył Bóg człowieka –najpierw 
mężczyznę a potem kobietę. I tak zaczęły się ich dzieje.

Mateusz – Adam wychodzi

Zaczęło się dawno, dawno, 
Najdawniej jak pamięć sięga, 
Tam skąd bierze początek 
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Rodzaju ludzkiego wstęga. 
Pod modrym niebem, w przewiewnym chłodzie, 
Pierwszą wiosną w pierwszym maju, 
Zresztą każdy o tym wie!

Adam
Kiedy mieszkałem w raju, 
Bardzo często nudziłem się, (ziewa) 
Spać tam było we zwyczaju, 
Więc spoczywałem w błogim śnie... 
Dalszy ciąg każdy sam sobie dośpiewa. 
Słowem Ewa.
(Ściąga chustę okrywającą przykucnięta Ewę, która powoli wstaje, przeciąga 
się, poprawa fryzurę i suknię.)

A, że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał, 
Jest więc odtąd na wieki i grzeszna, i święta, 
Zdradliwa i wierna, i dobra i zła, 
I anioł i demon, i upiór i cud, 
I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna.

Droga Ewo, jedyna ! 
Z mego żebra stworzona. 
Nie masz na świecie cudu większego niż żona. 
Więc niech ósmy marca 
dzień twego stworzenia. 
Będzie kobiet świętem przez pokolenia. 
A ja dzisiaj, moja droga duszko 
Mam dla ciebie w prezencie słodziutkie jabłuszko!
Piosenka „To nie ja byłam Ewą”- puszczone nagranie tylko refren

Prowadzący –DAWID
Pora wreszcie przenieść się do czasów nam współczesnych. 
Oto przed nami kobieta XX-go wieku !
Adam
Siema młoda ! Aleś dzisiaj kolorowa ! 
Skóra super, a fryzura odlotowa! 
Tak kuszącego spojrzenia Jennifer Lopez nie ma. 
Jeśli tylko byś zechciała, Miss Polonią byś została. 
Dzisiaj Święto Kobiet mamy, Trzymaj colę i spadamy.

(MATEUSZ)

Wiemy już jak obchodzono Święto Kobiet w różnych czasach. Można zadać sobie 
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pytanie – Jaka jest dzisiejsza kobieta? I po co zdaniem mężczyzn istnieją kobiety na 

świecie.

 (Łukasz)- w tle melodia z filmu Bandyta

Po co są Kobiety?

1. Żeby nas budzić rano, bo człowiek sam nie wstanie,

2. Żeby szykować dla nas do szkoły drugie śniadanie,

3. Żeby przyszywać guziki, bo człowiek sam nie przyszyje,

4. Żeby sprawdzać, czy mamy czyste uszy i szyje,

5. Żeby opatrzyć ranę, jak człowiek się skaleczy,

6. Żeby nas uczyć w szkole różnych ciekawych rzeczy,

7. Żeby gotować obiady i robić kluski z serem, 

8. I kogel mogel kręcić, i dzielić się deserem,

9. Żeby uwagę zwrócić, jak brzydkie słowo powiesz,

10. Żeby po głowie głaskać, gdy ma zmartwienia człowiek,

11. Żeby się o nas troszczyć, żeby nas osłaniać.

12. I żeby – zadawać mężczyznom okropnie trudne pytania

Mateusz

Ponieważ kobiety często słyszą, że są urocze i słodkie

Mocne silne, chociaż wiotkie

To niech każdy z Was dziś tajemnicę odkryję

One uwielbiają czekoladę i tyle….

Dawid 

Zapraszamy tancerzy, którzy pokażą jak zatańczyć czekoladowy taniec- czokolate 

czoko czoko

(Dawid)

Było nam niezmiernie miło gościć kobiety- nasze panie oraz dziewczynki- nasze koleżanki.

W imieniu  wszystkich chłopców życzymy Wam – drogie panie i koleżanki przede wszystkim

dużo uśmiechu i radości. Niech każdy dzień będzie kwiatem, który zakwita w Waszych 

rękach. 

Mateusz 
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Niedopowiedziane słowa znajdziemy na ekranie

Te życzenia są dla Was drogie Panie

Skromny podarunek też dla was szczególnie

Bo dzięki Wam na świecie zrobiło się przytulnie

Dawid 

A teraz proszę Pana Dyrektora o kilka słów dla naszych Pań i dziewcząt.

Alicja Majewska – Męska rzecz być daleko a kobiecą wiernie czekać- puszczona 

melodia

Dumka na dwa serca

Dawid 

A teraz proszę Pana Dyrektora o kilka słów dla naszych Pań i Dziewcząt.

Akademię przygotowała Pani Anna Zanik – Gorczyńska i Pani Barbara
Sikora przy współpracy z Panią Magdą Dulębą (Taniec czokolate) i z 
Panią Kasią Bryt (wystrój i dekoracja). 
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