„Wróżki Pani Wiosny”
Występują:
WRÓŻKA I
WRÓŻKA II
WRÓŻKA III
WRÓŻKA IV
WRÓŻKA V
Pacynki:
MIŚ
PTASZEK
ZAJĄCZEK

(wbiega wróżka)
PIOSENKA: „Wróżka”
WRÓŻKA
Jak świat wielki, no i stary,
wszystkie dzieci lubią czary.
Wszystkie dzieci lubią baśnie,
a więc teraz zobaczymy właśnie
baśń wspaniałą, baśń nad baśnie.
(Wróżki śpią. W tle muzyka Griega „Poranek”. Jedna Wróżka się przebudza, ziewa,
przeciąga.)
WRÓŻKA I
Ależ dobrze mi się spało…
Ale co to? Co się stało?

Chłód niemiły mnie przenika,
ciemność wokół wciąż nie znika.
(rozciera ręce, chodzi, rozgląda się)
Cisza wszędzie dookoła ,
Pani Wiosna nas nie woła.
Czyżby o nas zapomniała?
Czyżby ona jeszcze spała?
(podchodzi i dotykiem kolejno budzi śpiące Wróżki)
Hej , siostrzyczki, moje wróżki,
Poruszajcie teraz uszki,
otwierajcie oczka swoje
i słuchajcie słowa moje.
WRÓZKA II
Czemu nam przerywasz sny?
Oj, niedobra jesteś ty.
WRÓŻKA III
Cicho! Cicho, ja chcę spać.
Proszę spokój mi tu dać.
WRÓŻKA IV
Czemu hałas tu robicie,
a nie smacznie sobie śpicie?
WRÓŻKA V
Czy na świat już wiosna przyszła,
ze harmider tu podniosłaś?
WRÓŻKA I
Bo wy sobie smacznie śpicie,
co się dzieje nie widzicie.

WRÓŻKA IV
Przecież zimno, ciemno wszędzie,
wstawać jeszcze nikt nie będzie.
WRÓŻKA III
Wszystko Wiośnie opowiemy,
bo my jeszcze pospać chcemy.
WRÓŻKA I
Tylko spanie wam jest w głowach,
więc opowiem w kilku słowach:
smacznie śpicie, nic nie wiecie,
Co się dzieje tu – na świecie świecie.
W kartkę kalendarza patrzcie,
jaki dzień jest dziś – zobaczcie.

Wskazuje na kalendarz

WRÓŻKI
Marzec, marzec nadszedł już,
a więc wiosna już tuż, tuż…
WRÓŻKA II
Dwudziesty pierwszy – dzień radosny,
a więc dzisiaj święto Wiosny !
WRÓŻKA V
Lecz gdzie Wiosna się podziała,
i obudzić nas nie chciała?
WRÓŻKA IV
Jak obchodzić dzień radosny,
kiedy nie ma naszej Wiosny/
WRÓŻKA III
Czyżby o nas zapomniała,
Czyżby ona jeszcze spała?
WRÓŻKA I

Dlatego właśnie budzę was,
żeby zrobić coś na czas!
WRÓŻKA II
Co więc robić? Jak zadziałać,
by się wiosna, wiosną stała?
WRÓŻKA IV
Cicho ! Cicho, cicho mi,
chyba puka ktoś do drzwi.
(słychać pukanie)
Zaraz sprawdzę, kto to puka,
czego u nas teraz szuka.
WRÓŻKI
Och, zobaczcie, to jest miś,
przyszedł do nas właśnie dziś.
WRÓŻKA III
Z czym do nas przybywasz,
Jakie troski skrywasz?
MIŚ
Straszne przynoszę wieści,
to w głowie się nie mieści.
Wiosna zawsze mnie budziła,
Swych promyków nie szczędziła.
Ogrzewała ciepłem brzuszek
i wiedziałem, że wstać muszę.
A co teraz? Dużo chłodu,
biedny brzuszek piszczy z głodu…
(popłakuje)
Gdzie ten czas i dobre dni,

gdy tak dobrze było mi …?
WRÓŻKI
Wiemy, wiemy, jesteś śpioszek
i przespałeś zeszły roczek.
PIOSENKA : „Śpiący miś”
MIŚ
Oj, pamiętam, tamten czas,
gdy budziła wiosna nas…

pukanie)

WRÓŻKA V
Wspominania dość, już dość,
bo tu puka nowy gość.
PTASZEK
Z zimnego lasu przybywam,
złych wieści nie ukrywam.
Marzną wszystkie ptaszki małe,
oj, wesoło nie jest wcale.
Już za długo Zima żyje,
śnieżnym puchem wszystko kryje.
Męczą wszystkie się zwierzęta,
lecz nikt o tym nie pamięta.
A szczególnie sroga Zima
w mrozie wszystkich wciąż nas trzyma.
WRÓŻKI
Oj, niedobrze, bardzo źle,
w naszym lesie dzieje się.
O Wiosence nic nie wiemy,
Wiosnę szybko znaleźć chcemy.
(wchodzi Zajączek)
ZAJĄCZEK

Już szerokim echem w lesie
niespokojna wieść się niesie.
Mówi lis i kruk i sosna,
że zginęła nasza Wiosna.
WRÓŻKI
Tak, nowina to prawdziwa,
nikt z nas tego nie ukrywa.
MIŚ
Więc wszystkiemu winna Zima?
Naszą Wiosnę gdzieś ukrywa?
WRÓZKA III
Chyba chce królować dłużej,
no a Wiosnę puścić później.
WRÓŻKA II
A więc na nic puste słowa,
myśleć musi każda głowa.
I koncepcję opracować,
jak Wiosenkę uratować.
WRÓŻKA V
Pewien pomysł mam gotowy,
lle tylko do połowy.
Kluczykami świat zbudzimy
i piosenkę zanucimy.
PIOSENKA : „Złoty kluczyk”
WRÓŻKA I
Weźmy Wiosny klucze złote
Ii się bierzmy za robotę.
(Wróżka rozdaje klucze pozostałym Wróżkom)

WRÓŻKA II
Najpierw kwiaty, potem drzewa,
żeby ptaki mogły śpiewać.
WRÓŻKA III
Niech się stopią śniegi, lody,
i odkryją nasze wody.
WRÓŻKA IV
Niech się trawka zazieleni,
niech się w słonku wszystko mieni.
WRÓŻKA V
Niech się zbudzą wszystkie muszki,
skoczki, ważki, małe żuczki.
WRÓŻKA I
Niech się zbudzi Ziemia cała,
co nam wszystkim życie dała.
WRÓŻKI
Niechaj

słonko jasno świeci,

rozwesela wszystkie dzieci.
PIOSENKA : „Słoneczko, uśmiechnij się”
(śpiewają wszystkie dzieci i Wróżki)
WRÓŻKA V
A teraz szukać Wiosny będziemy,
na wycieczkę wędrujemy,
Klucze dalszą drogę wskażą
i zabawy nam pokażą.
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