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Дядото: 
 С баба щастливи сме двама,

 лошо в сърцата ни няма,

 нека така да успеем

 дълго и в мир да живеем!

Всички животни (в един глас): 
 Нашите баба и дядо

 най са ни мило и драго,

 колко са скъпи за всички

 техните нежни ръчички!

 И със добро във сърцата

 още върти се земята,

 всеки със радост се връща

 в нашата топличка къща!
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Какъв да стана? 
(сценарий за различните професии – 3 – 4 група)

(На преден план са застанали децата в детската градина и 
дете, преоблечено като учителката им най-отпред.) 

Разказвач 1: 
 В детската градина, в групата любима

 пита госпожата всичките щастлива

 кой какъв ще стане – само да порасне,

 коя му е мечтата – светла и прекрасна…

Учителка: 
 Милички дечица, бързо ми кажете

 или пък във вкъщи малко помислете

 кой какъв ще стане – дълго да се учи,

 после във живота смело да сполучи!

Дете 1:  Искам след години лекарка да стана – 

 толкова грижовна, също като мама,

 хората със обич нежна да лекувам,

 никакви проблеми после да не чувам!

Дете 2:  Аз пък си мечтая с бързата ракета

 в Космоса да литна – гордо и напето, 

 всички да се радват, стигна ли Луната,

 снимки да направя чудни на Земята!

Дете 3:  Аз пък за учител много ще се уча,

 искам на наука всички да приуча,

 как да са работни, честни и добрички,

 всичко да постигат лесно и самички!

Разказвач 2: 
 Всяко от децата каза си мечтата,

 малкият Стоянчо, седнал до вратата,
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 кротко си мълчеше, нищичко не каза

 и на госпожата даже не разказа.

Учителката: 
 Палави дечица, чудни сте умници,

 аз ви пожелавам винаги шестици,

 утре и Стоянчо всичко ще ни каже,

 нека да помисли и да ни разкаже!

(Тук следва песничка „Всеки ден, всеки час, сам се питам, 
питам аз какъв да стана…“. )

(Къщата на Стоянчо. Той се връща унил и баба му го вижда.)

Бабата: 
 Мило внуче натъжено,

 поседни сега при мене

 да ми кажеш що ти има,

 че умислен си за трима?

Стоянчо: 
 Днеска в нашата градина

 за мечтата ни любима

 ни попита госпожата,

 а пък нямам я мечтата!

 Аз не знам какъв да стана,

 като татко или мама,

 но пък искам да се уча

 и в живота да сполуча!

Бабата: 
 Полегни си, почини си,

 всяка работа е ценна

 и какъвто и да станеш,

 да си честен е безценно!


