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SCENARIUSZ PROGRAMU  
zatyt.: „TRADYCYJNE GRY I ZABAWY LUDOWE ” 

 
- Chłopaki chodźcie! Będziemy się bawić w berka! Ja wyliczam! 

 
Ele mele hyc, gdzie się mamy kryć, 

czy pod słomę, czy pod dach, 
wszędzie mamy strach! 

 
-Eeeee…,ta słaba…. Ja znam inną wyliczankę: 

 
Idzie rak, idzie rak 

czasem naprzód, czasem wspak. 
Idzie rak nieborak 

jak uszczypnie, będzie znak! 
 

- Goni Józiu !          Berek! 
-Chłopaki! Zobaczymy teraz, który z nas jest sprytniejszy!!!   Przeskoki. 
- Ja mam szmaciankę!!! Łapcie!!!      Szmacianka. 
- Dziewczyny idą! Dziewczyny idą! Dziewczyny idą! 
 
„DREPCE KONIK” 
1/.  
Na naszym podwórku,zabawa wesoła, 
kto jedzie,kto jedzie,prosimy do koła, 
kto jedzie, prosimy do koła. 
2/.  
Drepce konik drepce, do stajenki nie chce, 
żeby do Marysi,pojechał by jeszcze 
żeby do Marysi,pojechał by jeszcze 
 
„PRZEPIÓRKA” 
Uciekła mi , Uciekła mi , przepióreczka w proso, 
A ja za nią, A ja za nią nieboraczek boso, 
Trzeba by się, trzeba by się, Pani Matki spytać, 
Czy pozwoli, Czy pozwoli przepióreczkę schwytać? 
 
„KONOPKI” 
Bawiliśmy się w Konopki, ale były małe snopki 
Mało nas, mało nas, a Ty Kasiu chodź do nas. 
Mało nas, mało nas, a Ty Kasiu chodź do nas. 
 
„KOŁO MŁYŃSKIE” 
Koło młyńskie, za cztery reńskie. 
Koło nam się połamało, 
Cztery ryńskie kosztowało 
A my wszyscy bęc! 
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„JAWOR” 
Jawor, Jawor, Jaworowi ludzie, 
Co wy tu robicie? Budujemy mosty, dla pana starosty, 
Tysiąc koni przepuszczamy…..A jednego zatrzymamy!...... 
 
- Marysiu………..zaśpiewaj dla nas. Prosimy !!!! 
- No dobrze…..  
 
„MAGDALENKA” 
Tańcowała Magdalena, tańcował i Grzegórz, 
Potrącił ja nogą z tyłu, ona mówi: CZEGÓŻ !!! 
Ach tańcujże Magdaleno , w tej zielonej sukni, 
Achże jak ja mam tańcować, kiej mi nogę stłukli.  
 

- Co się tutaj dzieje? Przecież obiecaliście, że będziecie grzeczni!  

- Przepraszamy!!! Już będziemy grzeczni. 
- Ja, Kacper i Michał zatańczymy…… A reszta nam śpiewajcie!!! 
 

 DZIECIĘCE PRZYŚPIEWKI: 

 Jeden wróbel z drugim wróblem w stodole młócili, 
zahaczyli się cepami, aż się przewrócili. 

 Indyk z krową szli na kiermasz i tak sepedzieli: 
-„Ja zjem kłaki, a Ty flaki będziemy weseli”. 

 Trąba skrzypke przedrzeźniała, że śpiewa za chudo, 
Skrzypka trąbie odpedziała: - „Trąb se Ty paskudo” . 

 
 
- Dzieci! Czyżyczek do nas leci!!!! 
 -Zostań z nami bawić się!!! 
. -Zatańcz z nami troszeczkę! 
- No dobrze, ale tylko jedną piosneczkę!  -  
-Zabaw się z nami w kółeczko !  
- Dobrze, ale tylko jeden raz!  Czyżyka!  
 
„CZYŻYK” 
1. 
Czyżyku, czyżyku, ptaszku maleńki, 
Czyś widział, czyś słyszał:Jak się sieje mak ? 
Oto tak, oto tak, tak się sieje mak, 
Oto tak, oto tak, tak się sieje mak. 
2. 
Czyżyku, czyżyku, ptaszku maleńki, 
Czyś widział, czyś słyszał: Jak rośnie mak? 
Oto tak, oto tak, tak rośnie mak, 
Oto tak, oto tak, tak rośnie mak. 
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3. 
Czyżyku, czyżyku, ptaszku maleńki, 
Czyś widział, czyś słyszał: Jak się ścina mak? 
Oto tak, oto tak, tak się ścina mak, 
Oto tak, oto tak, tak się ścina mak. 
 
4. 
Czyżyku, czyżyku, ptaszku maleńki, 
Czyś widział, czyś słyszał: Jak się zjada mak? 
Oto tak, oto tak, tak się zjada mak, 
Oto tak, oto tak, tak się zjada mak. 
 
Gdy dziewczynki usną- tekst Czyżyka: 

 
- Malutkie Czyżyczki! Pomóżcie mi obudzić dzieweczki! (wstają 2 dziewczynki) 
- Posłuchajcie…… Obudzimy je taką piosneczką !:  
 
„KOZIORAJKA” 
1/.  
Piekło dziewcze, piekło placki, posypało piernikiem, 
Podawało Jasieńkowi do stajenki okienkiem 
A jak? A jak? – A tak, A tak, A tak!  Tralla la lala lala, Tralla la lala lala……… 
- Wstały?   
- Nie…….   
- To zaśpiewajmy jeszcze raz! 
2/.  
Pasła kozy wedle brzozy na zielonym trawniczku. 
A że śmiała, powiedziała: -Zatańczmy se Jasieńku! 
Hej – ha! Hej – ha! Tralla la lala…  Hej!  Tralla la lala lala, Tralla la lala 
 

- A teraz zabawimy się w „Myszkę i kotka” !!!  
 

Idzie myszka do braciszka.  
Tu zajrzała, tu wskoczyła,  

a na koniec…….TAM się skryła !!! 
 

-Kotem będzie Janek! A Myszką….. Zosia!   
-Uciekaj !!! 
 
 
MYSZKA I KOTEK 
1/. 
Uciekaj myszko do dziury, by cię nie złapał kot bury   – bis 
A nieładny kotek nieładny, bo nie złapał myszki dziś żadnej – bis 
2/. 
W stodole myszka w stodole, wygląda dziurką na pole – bis 
Do dziury myszko do dziury, bo cię tu złapie kot bury  – bis 
  



4 

 

- Słuchajcie a może się w coś innego teraz zabawimy? 
- Ale w co? Ale w co?  
- Poczekajcie….niech pomyślę…. 
- Już wiem!!!! W CIUCIUBABKĘ!!!! 
-  Ja chcę! Ja chcę być ciuciubabką! 
-  Ja wybieram! 
- Ciuciubabką będzie……..Zosia!!!! 
 
„CIUCIUBABKA” 
A ta nasza Ciuciubabka, czujne ucho, czujna łapka. 
Po omacku chodzi i oczkami wodzi. 
Łap nas! Ciuciubabko łap! 
 
Tekst: 
- Babciu,Babciu,na czym stoicie? ( dzieci) 
- Na beczce.     (Ciuciubabka) 
- A co w tej beczce?    ( dzieci) 
- Kapusta i kwas.     (Ciuciubabka) 
- To łapcie nas!!!     ( dzieci) 
 
 
Teraz ja Wam zaśpiewam. – Posłuchajcie! 

„KOWAL” 
 
Jestem sobie kowal, zawsze mam robotę. Spod mojego młota, lecą iskry złote. 
Buch, buch,  buch,buch,  Jestem sobie kowal Zuch! 
Buch, buch,  buch,buch,  Jestem sobie kowal Zuch! 
---- 
Jesteś sobie kowal, zawsze masz robotę. Spod Twojego młota, lecą iskry złote. 
Buch, buch,  buch,buch,  Jesteś sobie kowal Zuch! 
Buch, buch,  buch,buch,  Jesteś sobie kowal Zuch! 
 
- Jaki tam z niego Kowal !!! Przecież to NIEDŹWIEDŹ! 
 
STARY NIEDŹWIEDŹ 

1. Stary niedźwiedź mocno śpi, Stary niedźwiedź mocno śpi, 
My się go boimy, na palcach chodzimy, jak się zbudzi będzie zły!!! 

 
Tekst:    Pierwsza godzina niedźwiedź śpi, 

Druga niedźwiedź chrapie, 
Trzecia godzina niedźwiedź łapie !!!! 

 
2. Stary niedźwiedź mocno śpi, Stary niedźwiedź mocno śpi, 

Z lasu przywędrował, miodek nam zgotował, utrudził się, teraz śpi. 
 
Tekst:    Pierwsza godzina niedźwiedź śpi, 

Druga niedźwiedź chrapie, 
Trzecia godzina niedźwiedź łapie !!!! 
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3. Stary niedźwiedź pójdzie w las, Stary niedźwiedź pójdzie w las. 
Gracze mu zagrały. Wstał niedźwiedź zuchwały. Uciekajmy! Złapie nas!!! 

 
 

„Uśnijże, mi uśnij” 

1. 
Uśnijże mi, uśnij, siwe oczka stuśnij 
siwe, siwiuteńkie, moje malusieńkie  
siwe, siwiuteńkie, moje malusieńkie  
2. 
Uśnijże mi,uśnij, choć na gołej ziemi  
bo ci cyganeczki poduszeczki wzięli  
bo ci cyganeczki poduszeczki wzięli  
3. 
Uśnijże mi, uśnij, matusia cie uśpi  
tatuś cie obudzi, pojdziemy do ludzi  
tatuś cie obudzi, pojdziemy do ludzi. 
 
„Na nowej górze” 

1. 
Na Nowej Górze jadą żołnierze, jadą żołnierze. 
Puk, puk w okieneczko – wstań, wstań, wstań, dzieweczko, koniom wody dać. 
2. 
Jakże ja mam wstać, koniom wody dać, koniom wody dać? 
Zimna, zimna rosa, a ja, a ja bosa, nie mogę ustać. 
3. 
Naści chusteczki, owiń nóżeczki, owiń nóżeczki, 
A jak, jak mnie ojciec wspomoże, wspomoże, kupię trzewiczki, 

 
HEJNAŁ KRAKOWSKI 

 
 
„KRAKOWIACZEK CI JA” 

1. 
Krakowiaczek ci ja, krakowskiej natury 
Kto mi wejdzie w drogę, ja na niego z góry. 

2. 
Krakowiaczek ci ja, z butem podkóweczka, 
U mojej koszuli czerwona wstążeczka! 

 
Uderzmy w podkówki, niech przyzna świat cały, 
Że krakowski taniec wart jest wiecznej chwały!  

3. 
Dalej wszyscy w pary, ręce se podajcie, 
Jak nasi ojcowie, krakusa śpiewajcie. 
 

KRAKOWIAK-TANIEC 
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SCENARIUSZ PROGRAMU 
zatyt.: „TRADYCYJNE GRY I ZABAWY LUDOWE ” 

- Spis pieśni i zabaw 
 

 Zabawa w „Berka”, przeskoki, zabawa szmacianką 
 

 Drepce konik, drepce 
 

  Przepiórka 
 

 Konopki 
 

 Koło Młyńskie 
 

 Magdalenka 
 

 Czyżyku, Czyżyku 
 

 Na nowej górze 
 

 Koziorajka 
 

 Myszka i kotek 
 

 Kowal 
 

 Stary Niedźwiedź 
 

 Ciuciubabka 
 

 Kołysanka: Uśnijże mi uśnij 
 

 Hejnał + Krakowiaczek Ci ja 
 

 Krakowiak 
 


