O SCENARI USZU
Scenariusz przedstawienia adwentowo- jasełkowego. Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkoli (przy wsparciu dorosłych),

szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Przyzwyczailiśmy się do tradycji przedstawień jasełkowych, ale zdarza się jednocześnie, że bagatelizujemy w przedświątecznym
pośpiechu piękny okres wyczekiwania na przyjście Pana zwany adwentem.
Scenariusz przedstawienia „Zanim rozbłyśnie światłość” może pięknie wypełnić ten szczególny czas, zwłaszcza że łączy się on z
liturgią adwentową. Może też posłużyć jako oprawa tak chętnie i spontanicznie obchodzonych w Polsce wigilii szkolnych i
przedszkolnych. Czas trwania przedstawienia – około 25 min. „Zanim rozbłyśnie światłość” można połączyć ze scenariuszem
„Światłość w ciemności świeci” i wystawić jako jedno trzyaktowe przedstawienie bądź wykorzystać jego wybrane fragmenty jako
wstęp do jasełek.
Z poniższego scenariusza można wyodrębnić 15–20- minutowe przedstawienie, spełniające wymogi czasowe konkursów i
przeglądów jasełkowych

INFORMACJE DLA REALIZUJĄCYCH
Scenariusz ten ilustruje często pomijane albo spłycane biblijne tło narodzenia, które przecież jest bardzo ważne. Cała liturgia
adwentowa przygotowuje nas na przyjście Pana. Odwołajmy się więc do Starego Testamentu. Ten scenariusz przeznaczony jest
dla uczniów szkoły podstawowej, a nawet gimnazjum, ale jeśli ktoś zechce wersję uproszczoną zrealizować z przedszkolakami,
to nie odradzam. Scenariusz zawiera miedzy innymi dwie ilustracje muzy czne oraz pieśń „Magnificat” i jedną pastorałkę. Jeśli nie
dysponujecie odpowiednimi warunkami scenicznymi, tudzież odpowiednio dużą liczbą aktorów, to rolę POKOLEŃ można
pominąć albo ograniczyć do jednego aktora występującego z Biblią Pisząc ten scenariusz, brałem pod uwagę Wasze, często
dość ograniczone, możliwości w zakresie nagłośnienia, dlatego dialogi są na ogół przewidziane dla dwóch osób,
Istnieje też możliwość wyodrębnienia 15–20- minutowego fragmentu na potrzeby konkursów i przeglądów. Jako autor wyrażam
zgodę na uzasadnione i przemyślane modyfikacje tekstu scenariusza.
UWAGA!

Piosenki i pastorałki ze scenariuszy „Zanim rozbłyśnie światłość” oraz „Światłość w ciemności świeci” wydaliśmy jako osobną
publikację. Zamawiając je w ilościach hurtowych (nie mniej niż 10 sztuk), uzyskacie znakomitą cenę. Często zainteresowani tymi
płytami są rodzice dzieci (na etapie prób) i publiczność po przedstawieniu. Polecamy! Pragniemy, aby przedstawienie i praca
nad nim porwały nauczycieli i dzieci, rozgrzały do pięknej i świętej pracy. Pragniemy również, aby czuli się Państwo spełnieni
realizując przedstawienie. Powierzamy:
Prozę dla narratora.
Wiersze i dialogi dla dzieci oraz dorosłych (serdecznie zachęcam do uaktywnienia rodziców).
Płytę CD ze ścieżką dźwiękową, a na niej: Pieśń Magnificat, pastorałka „Chwała Panu”, muzyka ilustrująca poszczególne sceny,
efekty dźwiękowe oraz utwory z wokalem do nauki, wersje instrumentalne. Cała oprawa muzyczna jest przygotowana w wersji
studyjnej (zachęcamy – jeśli możliwe – do użycia sprzętu nagłaśniającego na odpowiednim poziomie). Na płycie znajduje się
p lik ze scenariuszem, by mogli Państwo wydrukować dzieciom do nauki swoich ról w domu, a także nauczycielom do pracy w
grupach. Scenariusz na płycie jest w wersji aktywnej (Word 97), by mogli Państwo uzupełniać go, modyfikować i wycinać.

Kupującym tę usługę, jaką jest scenariusz z dołączoną płytą ze ścieżką dźwiękową udzielamy jednorazowej
licencji na wykorzystanie wg Regulaminu Sklepu Internetowego Biała Łódka.
Płyta jest uzupełnieniem scenariusza, a zatem niemożliwym jest zakup oddzielnie samej
płyty ze ścieżką dźwiękową.
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