
Scenariusz inscenizacji
„ZIARNKO DO ZIARNKA”

Na scenie stoją ławki szkolne, z tyłu rozciągnięty kolorowy sznurek
do zawieszania plakatów. Wchodzą dzieci.

Skarbnik klasowy :
Uwaga, uwaga !
Rozpoczynamy naradę szkolną,
co oszczędzać należy,
czego marnować nie wolno.

Przewodniczący :
Zastanowić nam się trzeba,
czy oszczędność coś nam da ?
Czy pieniądze zbierać warto ?
Czy w skarbonce, czy w SKO ?

(słychać pukanie)

Dziewczynka :
Ktoś puka do naszych drzwi...
Idź i otwórz ty.

(wskazuje na jedno z dzieci, które otwiera drzwi)

(wchodzi Woda ubrana w niebieską szatę i koronę z kropel
– nagranie plusku fal)

Woda :
Wody nie oszczędza nikt !
To doprawdy wielki wstyd.
Proszę więc, by duzi, mali,
zawsze wodę oszczędzali.
Bo tu cieknie a tam kapie,
ten na próżno się znów chlapie.
Woda skarbem jest człowieka,
ani chwili już nie zwlekaj :
Kran zakręcaj, no a potem
wszystkim przypominaj o tym !

(Woda odchodzi na bok i przypina na sznurku hasło wypisane
na błękitnym brystolu„WODA JEST SKARBEM CZŁOWIEKA”;
staje obok zawieszonego hasła; znowu słychać pukanie)



Dziewczynka:
Ach ! Cóż za dziwny gość !
to chyba mi się śni,
znów do nas puka ktoś,
już biegnę otworzyć drzwi.

(otwiera drzwi)

(wchodziŻarówka ubrana wżółtą, połyskliwą szatę, na głowie ma koronę
wyklejoną błyszczącymi, małymiżarówkami)

Żarówka :
Prąd dla każdego wiele znaczy –
-nie muszę tego chyba tłumaczyć.
Ale nie mogę zrozumieć tego,
że tyle się zdarza oświetlenia zbędnego !
Chociaż jest widno i słońceświeci,
światła nie gaszą w klasie dzieci.
Tu żarówka, tamżarówka...
jasno, jaśniej, jeszcze jaśniej...
a tam licznik stuka, stuka
i rachunek ciągle rośnie !

Chłopiec I :
Jeśli mama cię upomni,
wyłącz światło, nie zapomnij,
bo rachunek do zapłaty
obciąża kieszeń mamy i taty.

(Żarówka wspólnie z Chłopcem przypinają na sznurku nowe hasło
wypisane nażółtym brystolu „ Energię oszczędza każdy z nas”;
stają obok Wody; słychać ponownie pukanie)

Skarbnik :
Kto dziś jeszcze przyjść tu może ?
Teraz ja pójdę otworzyć.

(otwiera)
Ooo! Książka ! Co to znaczy ?
Czy książki też oszczędzać trzeba ?

(Książka jest ubrana w strój z brystolu imitujący okładkę książki, którą
dzieci dobrze znają np. „Baśnie” Andersena, na głowie ma koronę
ozdobioną kolorowymi literkami)

Książka :
Znam ja takich, którzy chętnie
szkolne książki oszczędzają
i przez cały roczek szkolny



do nich ... nie zaglądają !
Nie o taką oszczędność mi chodzi
- nieuctwo każdemu zaszkodzi,
ale jeśli książki szanujesz
to zawsze na tym zyskujesz.
Jeśli twe książki są w dobrym stanie
spore pieniądze za nie dostaniesz,
bo je po roku możesz odsprzedać-
Książki naprawdę warto oszczędzać !

Chłopiec II :
Gdy dbasz o książki, oszczędzasz drzewa,
w których tak ładnie ptaszekśpiewa.
Papier powstaje właśnie z drewna,
o tym już wiemy, to rzecz pewna.
O tym wie każdy z naszej klasy,
że niszcząc książki – niszczysz lasy !

(Książka i Chłopiec II wieszają na sznurku hasło
„Ksi ążki naprawdę oszczędzać warto!”; stają obok pozostałych postaci)

Przewodniczący :
(wchodzi z kolorowym pudełkiem; na pudełku duży,
widoczny napis „SKO”)

Posłuchajcie mnie kochani:
właśnie wracam od naszej pani.
Na naszą naradę klasową
przyniosłem pudełko kolorowe.
To jest pudełko zaczarowane,
tak powiedziała nasza pani.

Dziewczynka:
Ja chcę do środka zajrzeć pierwsza,
bo jestem przecież z was najmniejsza.

(zagląda przez wyciętą w pudełku szparkę)
Widzę domek skryty w białych sadach,
z drewnianym gankiem w gęstych winogronach,
firanki w oknach lśnią śnieżną bielą
i jest tak pięknie jak w niedzielę.
Na schodach siedzą śliczne lalki,
Obrazek jaz z przepięknej bajki.

Skarbnik :
Daj teraz ja popatrzę troszkę...

(zagląda przez szparkę do wnętrza pudełka)
Tam wcale nie ma domkużadnego !
Widzę zupełnie co innego:



pod moim oknem rower stoi,
ma pięć przerzutek, grube opony,
a przy błotnikach srebrne osłony
i trzy światełka pulsujące,
w lusterku bocznym błyska słońce...
To istne cudo, nie do wiary !

Przewodniczący :
To rzeczywiście jakieś czary.

(odbiera pudełko i przykłada do ucha)
Cicho ! Słuchajcie... słyszę szum fal...

(zagląda)
i widzę statek co płynie w dal.
Na brzegu morza ja z moim tatą
zbieramy muszle kolorowe
a mama z siostrą idą plażą
i niosą lody waniliowe.

(odsuwa pudełko od oczu)

Wszyscy :
To jakieś czary, wprost nie do wiary
wszystko widzimy jakżywe...

Skarbnik :
To żadne czary i wszystko „do wiary”
to wszystko jest możliwe !
To dla ciebie także być może -
pojedziesz w góry albo nad morze,
będziesz miał rower lub dom z ogródkiem.
Wszystko to możesz mieć już wkrótce.

Dziewczynka:
Ciekawe jak to zdobyć mam ?

Przewodniczący:
To przecież sprawa bardzo prosta,
wystarczy szkolnym ciułaczem zostać.

(pokazuje na pudełko)
Tu jest otworek,
tam wrzuć pieniądze
zaoszczędzone co dnia -
na wodzie, na gazie, na książce i prądzie,
na wszystkim co się da !

Skarbnik:
Dziś wrzuć złotówkę, jutro trzy,
od tego procent urośnie ci.



Ziarnko do ziarnka,
a zbierze się miarka !

(wszyscy podchodzą do pudełka: Woda wrzuca do pudełka,
narysowane krople,Żarówka –żarówkę,
Książka – kartki, dzieci- pieniążki)

Wszystkie postacie razem :
Zaniesiemy wszystko to
do naszego SKO !
A po roku wypłacimy
i marzenia swe spełnimy.
I ty także ruszaj z nami
nawet z trzema grosikami,
Hej ho, hej ho ruszajmy do SKO !

(dzieci rozdają ulotki informujące o działalności SKO)

Osoby :

Przewodniczący
Skarbnik

Dziewczynka
Chłopiec I
Chłopiec II

Woda
Żarówka
Książka

W scenariuszu wykorzystano materiały pomocnicze do organizacji imprez
i uroczystości szkolnych Elżbiety Gałczyńskiej i Zofii Garczyk.

Opracował:
mgr Zbigniew Wiechnik
- opiekun SKO
w Szkole Podstawowej
w Kalinówce.


