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Scenariusz przedstawienia do realizacji przez dzieci (w wieku przedszkolnym i 



wczesnoszkolnym) dla rodziców lub w ramach przeglądów i konkursów teatralnych. 
 
Występują: 
 
BÓG, ADAM, EWA, NARRATOR (jeden lub dwóch), DZIECI, WĄŻ, DRZEWA, KWIATY, CZAS, 
SŁOŃCE, KSIĘŻYC, NIEBO, GWIAZDY, SSAKI, PTAKI, RYBY, MORZE (WODA), ŚWIATŁOŚĆ, 
CIEMNOŚĆ, ZIEMIA 
 
Scenografia barwna, bajeczna — kolorowy ogród (drzewa, kwiaty itp.). Według tego scenariusza 
scenografię powinny tworzyć dzieci przebrane za drzewa i kwiaty. Raj. Dzieci-kwiaty mogą stanowić 
chórek, który ciągle będzie się znajdować na scenie. Pojawia się także dziecko uosabiające CZAS. 
Będzie obecne na scenie bez przerwy, może np. powoli spacerować. Gdzieś pomiędzy drzewami 
powinna znajdować się przygotowana wcześniej czarna ziemia. Dla niektórych aktorów, np. dla 
GWIAZD, RYB, MORZA, CIEMNOŚCI itd., nie przewidziałem udziału w dialogach, wierszach i prozie. 
Ale zakładam, że w czasie całego przedstawienia będą się znajdować na scenie. Powinniście znaleźć 
dla nich miejsce, oczywiście w zależności od warunków scenicznych. Jeśli dzieci w czasie 
przedstawienia miałyby rozmawiać i wprowadzać zamęt, to lepiej po pierwszych scenach usunąć 
statystów. Można też włączyć ich do chóru. 
 
Nr 1 na CD. Muzyka ilustrująca akt stworzenia. 
 
Półmrok, scena niemal nieoświetlona i pusta. 
 
NARRATOR (te rolę może grać osoba dorosła) włącza się mniej więcej w 6. sekundzie muzyki. Wraz 
z pierwszymi słowami NARRATORA na scenę wchodzi CZAS. 
 
Na początku panowała ciemność. Ziemia była pod powierzchnią wód, nad którymi unosił się Duch Boży. 
 
Koniec muzyki ilustrującej. 
 
Wtedy Bóg rzekł: 
 
Na scenę wchodzi BÓG i stwarza świat, wypowiadając poszczególne kwestie według poniższego 
scenariusza. Teraz kilka jednakowych motywów muzycznych przyporządkowanych poszczególnym 
dniom i fazom stwarzania. 
 
BÓG donośnym głosem 
 
Niechaj stanie się światłość! 
 
Nr 2 na CD. Muzyka „Pierwszy dzień”. 
 
Oświetlamy scenę. Trzymając się za ręce, wchodzi dwoje dzieci. Jedno ubrane na biało, drugie na 
czarno. 
 
NARRATOR (gdy umilknie muzyka) 
I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. 
 
Bóg rozdziela dzieci trzymające się za ręce. ŚWIATŁOŚĆ (radośnie podskakując) i CIEMNOŚĆ (snując 
się podstępnie) stają po przeciwległych stronach sceny. 
 
I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. 
Tak upłynął wieczór i poranek — dzień pierwszy. 
 
BÓG donośnym głosem 
Niechaj stanie się Niebo! 
 
Nr 3 na CD. „Drugi dzień”. 
 
Na scenę wchodzi powoli dwoje dzieci: jedno w błękitnym zwiewnym stroju, drugie — w podobnym, lecz 



o kolorze przypominającym zieleń wód. Trzymają się za ręce. Bóg rozdziela je. 
 
NIEBO, stąpając dostojnie, zajmuje miejsce wyznaczone przez reżysera. Drugie dziecko schodzi ze 
sceny, by powrócić następnego dnia stworzenia. 
 
NARRATOR 
Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, Bóg nazwał to 
sklepienie niebem. 
Tak upłynął wieczór i poranek — dzień drugi. 
 
BÓG donośnym głosem 
Ziemia, morze i rośliny zielone! 
 
Nr 4 na CD. „Trzeci dzień”. 
 
Na scenę wchodzą ZIEMIA i WODA (trzymają się za ręce, rolę WODY gra dziecko, które wystąpiło 
w poprzedniej scenie). BÓG oddziela ZIEMIĘ od WÓD. DRZEWA I KWIATY zajmują miejsce 
wyznaczone przez reżysera. 
 
NARRATOR 
Gdy Bóg oddzielił powierzchnię suchą od wód, nazwał ją ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. 
Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: 
 
BÓG doniosłym głosem 
Niechaj ziemia wyda rośliny zielone! 
 
Na scenę wchodzą DRZEWA I KWIATY. To one później będą tworzyć chór. 
 
NARRATOR 
Bóg widział, że były dobre. 
Tak upłynął wieczór i poranek — dzień trzeci. 
 
BÓG donośnym głosem 
Słońce i księżyc! 
 
Nr 5 na CD. „Czwarty dzień”. 
 
Na scenę wchodzi dwoje dzieci, jedno większe, przebrane za SŁOŃCE, a drugie mniejsze — za 
KSIĘŻYC. Za nimi wchodzą dzieci (w dowolnej liczbie) przebrane za GWIAZDY. 
 
NARRATOR 
Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe — aby rządziło dniem, i mniejsze — aby rządziło nocą. 
Potem uczynił gwiazdy. 
I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba. 
Bóg wiedział, że były dobre. 
Tak upłynął wieczór i poranek — dzień czwarty. 
 
BÓG 
Stworzenia morskie i skrzydlate! 
 
Nr 6 na CD. „Piąty dzień”. 
 
Na scenie pojawiają się PTAKI, SSAKI morskie (np. foka) i RYBY. 
 
NARRATOR 
Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się 
wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: 
 
BÓG 
Bądźcie płodne i mnóżcie się! 



 
NARRATOR 
Tak upłynął wieczór i poranek — dzień piąty. 
 
BÓG 
Zwierzęta lądowe! 
 
Nr 7 na CD. „Szósty dzień”. 
 
Na scenę wchodzą ZWIERZĘTA, którym później Adam nadawał będzie imiona. Musi być wśród nich 
pies. Ustawiają się we wskazanym miejscu. 
 
NARRATOR 
Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkie zwierzęta pełzające po ziemi. 
I widział Bóg, że były dobre. 
Tak powstała ziemia. Bóg wiedział, że wszystko, co stworzył, było dobre. 
 
Nr 8 na CD. Muzyka ilustrująca zadowolenie Boga. 
 
Muzyka wyraża piękno świata, wprawia w stan zadowolenia. Bóg przechadza się po scenie, podziwiając 
swoje dzieło. 
 
Koniec ilustracji muzycznej. 
 
W przerwie pomiędzy ilustracją muzyczną a piosenką wszystkie stworzenia klaszczą. 
 
Nr 9 na CD. Piosenka dziękczynna. Oklaski jeszcze trwają, rozlega się muzyka. Zwrotki śpiewa 
WOKALISTA na przemian z CHÓREM. Gdy w zwrotkach są wymieniane kolejne twory boskie, aktorzy 
odgrywający ich role i przypisani kolejnym fazom stworzenia mogą tańczyć na środku sceny wokół 
BOGA. 
 
A to było dobre 
 
WOKALISTA 
1. Bóg stworzył światłość 
Niebo i ziemię. 
 
CHÓR powtarza (i w każdej zwrotce tak samo) 
Bóg stworzył światłość 
Niebo i ziemię. 
 
CHÓR 
Refren: 
A to było 
A to było 
A to było dobre 
A to było 
A to było 
Bardzo dobre! 
 
2. Bóg stworzył słońce 
Księżyc i gwiazdy. (2 x) 
 
Refren: 
A to było.... itd. 
 
3. Stworzył rośliny 
Morza i rzeki. (2 x) 
 
Refren: 



A to było... itd. 
 
4. Stworzył zwierzęta 
Morskie, lądowe. (2 x) 
 
Refren: 
A to było... itd. 
 
Koda (na melodię refrenu) 
Bóg zapragnął 
Tak za darmo 
Wszystko ofiarować 
Postanowił 
Stworzyć kogoś 
Żeby kochać. 
 
BÓG 
Stworzyłem ziemię. 
Ach... jakaż jest piękna, 
Ach... jak urzeka, 
Pragnę ją komuś ofiarować... 
Wiem...! 
Stworzę człowieka! 
 
BÓG przyklęka i nabiera w dłonie garść czarnej ziemi, wolno ją rozsypując. 
Jakież te ziemie są żyzne... 
Ulepię z prochu ziemi... mężczyznę. 
 
Nr 10 na CD. Odgłosy lepienia, które po kilku sekundach tłumi muzyka ilustrująca akt stworzenia Adama. 
 
Na scenie znajduje się zaimprowizowany warsztat garncarski, częściowo zasłonięty np. chmurką. Gdy 
BÓG „lepi człowieka”, nie widać Jego rąk. 
 
Albo: 
 
Na scenie ustawiona jest skrzynia, w której chowa się aktor. BÓG zanurza ręce w skrzyni. Stworzeniu 
człowieka towarzyszy muzyka. BÓG podnosi się. 
 
Koniec ilustracji muzycznej. 
 
NARRATOR 
W szóstym dniu Bóg ulepił z prochu ziemi pierwszego człowieka. 
 
Nr 11 na CD. Ilustracja. Ukazuje się pierwszy człowiek. 
 
Ze skrzyni (lub zza chmurki) wychodzi powolnym krokiem w rytm muzyki ADAM. Bóg chodzi wokół 
niego, przyglądając się swemu dziełu. Koniec muzyki. 
 


