
WIECZORNICA „Dziecko to teŜ człowiek…” 

1. Powitanie zebranych przez prowadzącego Clowna, a następnie przez 
organizatora spotkania. 

2. „Kolorowe jarmarki” - (piosenka Maryli Rodowicz)  
3. „Czas dzieciństwa”  (Eleni) (recytacja tekstu, a w tle śmiejące dzieci)  
4. „Gdy przyszłaś na ten świat …”  
5.  „Ja jestem” - (piosenka Arki Noego) 
6.  „Dziecko się uczy” - Pino Pellegrino   
7.  Dzieci wiedzą lepiej ( z komputera wypowiedź dzieci o dziecku) 
8.  „Mam trzy latka” – Irena Suchorzewska  
9. Komentarz o noszeniu na rękach:  
Clownie, powiedz mi czy dzieci lubią, jak się je na rękach nosi? 
Nie tylko na rękach jak się je nosi, ale jak się robi „kosi kosi”. 
Dzisiaj rodzice mało czasu swoim dzieciom poświęcają 
Rzadko kiedy się do nich uśmiechają i mało przytulają! 
10.  „Weź mnie na ręce” -  (piosenka Arki Noego) 
11.  „Co lubi ą dzieci” - Włodzimierz Melzacki  
12.  Komentarz o miłości dziadków do wnuków:  
Powiedz mi Clownie czy dzieci zawsze dostają to na co ochotę mają? 
Nocą nocą nocą gwiazdy się złocą, nananananaanananan…. 
Pytałaś o coś czy się przesłyszałem??? 
Gdzieś w niebo uleciałem! 
Jak zawsze roztargniony! 
I zadowolony! 
Dzieci chciałyby zdobywać góry,  
a rodzice grubo i ostro : Nie wolno – Z grubej rury! 
Ja nie wiem o co im chodzi. Ciągle się czepiają,  
grać na kompie nie pozwalają, zupełnie od dzieci odstają!  
A babcia i dziadzio u nich moŜna Mont Everest zdobyć 
I nie trzeba na palcach chodzić!  
Babcia kupi zawsze ulubioną zabawkę, z dziadziem wyjdę na huśtawkę. 
Pamiętam, jak pająkami straszyłem dziewczyny 
Potem chowałem się ukradkiem w babci gęste maliny! 
13. „Rafałkowi” – Irena Urba ńska-Becla  
14. „Zakazany owoc” – (piosenka Krzysztofa Antkowiaka) 
15. Cytat J. Korczaka: „Bo dorosłemu nikt nie powie: Wynoś się, a dziecku często się 

tak mówi. Zawsze jak dorosły się krząta, to dziecko się plącze, dorosły Ŝartuje, 
a dziecko błaznuje, dorosły płacze, a dziecko się maŜe i beczy, dorosły jest ruchliwy, 
dziecko wiercipięta, dorosły smutny, a dziecko skrzywione, dorosły roztargniony, 
dziecko gawron, fujara. Dorosły się zamyślił, dziecko zagapiło. Dorosły robi coś 
powoli, a dziecko się guzdrze. Niby Ŝartobliwy język, a przecieŜ niedelikatny. Pędrak, 
brzdąc, malec, rak - nawet kiedy się nie gniewają, kiedy chcą być dobrzy. Trudno, 
przyzwyczailiśmy się, ale czasem przykro i gniewa takie lekcewaŜenie." 



16.  „Ech mała” -  (piosenka Maryli Rodowicz) 
17. Komentarz o czytaniu dzieciom:  
Czy czytasz Clownie czasem dzieciom bajki? 
Tak czytam nawet te dotyczące pszczółki Majki, 
bo ksiąŜek czytanie 
to umysłu i uczuć dzieci rozwijanie 
to świata wyobraźni budowanie! 
18.  „Ksi ąŜka”  
19. „Niekochane dzieci” – Anna Wojdecka  
20.  „Laleczka z saskiej porcelany” – (piosenka Majki JeŜowskiej) 
21. „Pro śba dziecka” – J. Korczak  
22.  „Mamy czas” - (piosenka Arki Noego) 
23.  Cytaty J. Korczaka: „Szacunku dla kaŜdej z osobna chwili bo umrze i nigdy się nie 

powtórzy, a zawsze na serio; skaleczona krwawić będzie, zamordowana płoszyć 
upiorem złych wspomnień…Pozwólmy ochoczo pić radość poranka i ufać. Dziecko 
tak właśnie chce" i „Szacunku dla bieŜącej godziny, dla dnia dzisiejszego. Jak będzie 
umiało jutro, gdy nie dajemy Ŝyć dziś świadomym, odpowiedzialnym Ŝyciem? Nie 
deptać, nie poniewierać, nie oddawać w niewolę jutra, nie gasić, nie śpieszyć, nie 
pędzić."   

24. „Dziewczynka z zapałkami” – inscenizacja  
25. „Nie pij tato” - (piosenka Ich Troje)  
26. „Dzieci” - Danuta Gellnerowa  
27.  „Mały Ksi ąŜe” – (piosenka Kasi Sobczyk) 
28. Komentarz:  
A powiedz mi Clownie czy dzieci, które inny kolor skóry mają do kochania się 
nadają? 
Oj nadają, nadają one tak samo jak białe 
uśmiech wokół rozdają, 
potrzebują miłości i czułości 
bo serca otwarte i gorące, jak kaŜde dziecko mają! 
29.  „Bambo” – Julian Tuwim  
30.  „Kolorowe dzieci” -  (piosenka Majki JeŜowskiej z komputera, a w trakcie pokaz 

mody np.: Pippi, Murzynek Bambo, Japonka, Indianka, Cyganka i śak) 
31.  Inscenizacja Kubusia Puchatka 

- Kubuś „Ćwiczę gór, dół”  
- Tygrysek „Ma tygrys powody do dumy”  

           - Prosiaczek „Scena z balonikiem” 
32. „Tren VIII” - Jan Kochanowski  
33.  Komentarz o tym, Ŝe dzieci odchodzą: 
Jak mówi Phil Bosmans „Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym 
i niezastąpionym”. Niestety zdarza się, Ŝe dzieci chorują, a nawet czasem umierają. 
Wielki to dramat dla rodziców, ale jeszcze większy wtedy, jeśli dziecko ginie tragicznie. 
Miłość w sercach rodziców jednak wciąŜ trwa i nic jej nie pokona, jak zaśpiewała po 
tragicznej śmierci swojej córki w 1994 roku Eleni.  



34.  „Nic miło ści nie pokona” – (piosenka Eleni) 
35.  „Dajcie dzieciom słońce” – Wanda Chotomska 
36.  „Nigdy nie zostawisz mnie” – (piosenka Arki Noego i Eleni)  
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