
SCENARIUSZ  PRZEDSTAWIENIA O TEMATYCE
EKOLOGICZNEJ dla klas 1-3

Scenariusz opracowała mgr Hanna Wędzina – Niechcielska
Scena (wszystko wykonano z dostępnych materiałów – stare gazety, 
duże kartony , rolki szarego papieru ).
Stroje ( w zależności od pomysłowości rodziców i dostępnych
materiałów- gazety , puszki , plastikowe butelki ).

„JAK  WSZYSTKIE  DZIECI  SPRZĄTAJĄ  ŚMIECI”
(Wszystkie występujące dzieci znajdują się na scenie)
Dwoje dzieci czyta tekst, reszta porusza się zgodnie
z opisanymi wydarzeniami:

Czy wy wiecie, czy nie wiecie, ile śmieci jest na Świecie.
Posłuchajcie zatem sami jak to bywa ze śmieciami.

Za górami, za lasami, w pewnym parku z pięknymi drzewami, 
żył król ŚMIEĆ z dzieciakami śmieciuszkami.

Lecz najbardziej znane dzieci, 
to syn Puszeczka i córeczka Buteleczka.

Jak to zawsze w bajkach bywa - rodzina była szczęśliwa.

Dzieci świetnie się bawiły, nigdy o nic nie prosiły,
zaś w parku między drzewami walczyli papierowi rycerze, 
papierowymi mieczami.

Na polance zaś maluszki rzucały do tarczy puszki,
Buteleczki grały same w swą butelkową zabawę.

Raz jesienną piękną porą król słuchał telewizora 
Usłyszał, że w sobotę wszystkie dzieci będą zbierać w parkach śmieci.

Król natychmiast na zebraniu powiadomił o sprzątaniu:
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POSŁUCHAJCIE DZIECI DROGIE; TRZEBA UKRYĆ SIĘ PRZED
WROGIEM

Lecz jak sami dobrze wiecie, liście nie przykryły śmieci.
A w sobotę wczesnym rankiem wpadł do parku Romek z Jankiem 
szybko śmieci pozbierali i radością aż tryskali.

(okrzyk Romka i Janka)
NIE MA KRÓLA - NIE MA DZIECI - W PARKU JUŻ NIE BĘDZIE
ŚMIECI
MORAŁ Z TEGO PŁYNIE TAKI:
,,Sprzątajcie śmieci kochane dzieci,  a wam wszystkim,
 i wokoło szybko zrobi się wesoło”.

Przedstawienie  kończy  piosenka  ,,  Już  gwiazdy  lśnią”  (wersja
zmieniona)
JUŻ GWIAZDY LŚNIĄ
Już gwiazdy lśnią ,już dzieci śpią
Sen zmorzył mą laleczkę,
Więc główkę złóż, oczęta zmruż,
Opowiem ci bajeczkę.

Był sobie król, był sobie paź,
I była też królewna,
Żyli wśród śmieci i mieli dzieci
Rzecz najzupełniej pewna.

Kochał się król ,kochał się paź.
W królewskiej tej dziewoi ,
I ona też kochała ich,
Kochali się we troje.

Okrutny los i straszna śmierć,
W udziale im przypadła ,
Króla i pazia zjadła mysz,
No i królewnę zjadła.
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Ażeby ci nie było żal,
Dziecino ma kochana,
Z gazety był król , z gazety paź
Królewna z gazety była.

Przygotowane przez dzieci różne przedmioty wykonane na zajęciach
plastycznych  i  technicznych   z  odpadów  np.  łódka  z  gazety  lub
czapka, wazonik na kwiaty , pojemnik na kredki z plastikowej butelki,
grzechotka z puszki (przydatna na zajęcia muzyki) zostały ofiarowane
zaproszonym gościom.
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