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Scenografia: 
 
Pierwszy plan 
 
Plac zabaw: piaskownica, drzewo, ławeczka 
                    miejsce do jazdy na rowerach, hulajnogach, rolkach 
                    miejsce do zabawy dla dziewczynek 
 
Drugi plan-tło 
 
Plansza z ilustracją ulicy, przy której są domy, sklepy. W centralnym miejscu przejście dla 
pieszych z pasami i sygnalizacją świetlną. 
 
Osoby: 
 
� MIŚ 
� chłopiec z hulajnogą 
� chłopiec na rolkach 
� chłopiec na rowerze 
� chłopiec z piłką 
� dziewczynka 1 ze skakanką-blondynka 
� dziewczynka 2 ze skakanką 
� dziewczynka 3 ze skakanką 
� dziewczynka z misiem 
� dziewczynka z lalką 
� dziewczynka z wózkiem dla lalek 
 
Scenariusz inscenizacji: 
 
chłopiec z hulajnogą:            Przywidzenia mam ja dziś? 
                                              Tam za rogiem stoi miś! 
 
 
chłopiec na rolkach:              To nie czary! Wiecie co?!  
                                              (zwraca się do pozostałych chłopców)    

                                                 Ten miś chyba uciekł z ZOO?! 
 
Uśmiechnięty MIŚ, pewnym krokiem, wchodzi na scenę: 
 
                                                 Witam wszystkich. Słonko świeci! 
                                                 Wiosna przyszła wreszcie do nas! 
                                                  Na podwórko wyszły dzieci 
                                                  I zabawy nadszedł czas. 
                                                  Ooooo! Zapomniałbym na amen! 



                                                  Chyba jeszcze się nie znamy? 
                                                  To ja-KOMUNIKACYJNY MIŚ. 
                                                  Zrobię Wam egzamin dziś! 
                                                  JESTEM MESIO 
 

chłopiec na rowerze wjeżdża: Ach egzamin? Ja wysiadam! 
                                                Te zadania! Trud nielada! 
                                                Przed południem byłem w szkole. 
                                                Ja się bawić wolę!!! (odjeżdża) 
 
Miś:                                         Każdy wiek ma swoje prawa. 
                                                Prawem dzieci jest zabawa. 
                                                Wiedza pewna! Rzecz konieczna- 
                                                Warunek- zabawa bezpieczna!!! 
                                                Wasz kolega na rowerku- 
                                                -o ten-w niebieskim sweterku. 
                                                Czy zasady jazdy zna? 
                                                Kto z Was pierwszy przykład da? 
 

dziewczynka 1 ze skakanką-blondynka: 
 
                                                   No to może ja? 
 
MIŚ:                                           Słucham miła blondyneczko!? 
 
dziewczynka 1 ze skakanką-blondynka: 
 
                                                    Dwa światełka odblaskowe: 
                                                    -z przodu, z tyłu- i gotowe!             
                                                    Jaś z daleka jest widoczny 
                                                    Nawet kiedy dzionek mroczny. 
                                                     
dziewczynka 2 ze skakanką:       A na głowę założony 
                                                     kolorowy kask ochronny. 
                                                     Na kolanach poduszaki. 
                                                     Nie macie szans siniaki! 
 
MIŚ:                                             Doskonale moje damy!!! 
                                                     Więc zasady te już znamy!!! 
                                                     Ale czy też wiecie gdzie, 
                                                     rowerkiem najlepiej się mknie? 
 
dziewczynka 3 ze skakanką:       Jest wśród drogowych znaków jeden(pokazuje znak) 
                                                    okrąglutki- 
                                                    -na niebieskim tle rowerek 
                                                     Gdy go widzisz możesz zawsze, 
                                                     wyjść z rowerkiem na spacerek. 
 
MIŚ:                                             Świetnie, świetnie!!! 
                                                     Oto MIŚ 



                                                     Jest z Was bardzo dumny dziś!!!  
 
dziewczynka z misiem:                MISIU. W szkole, nasza pani, 
                                                      też przypomni nam czasami, 
                                                      o czym należy pamiętać koniecznie, 
                                                      by się poruszać po drogach bezpiecznie. 
 
dziewczynka z lalką:                     Tak, tak, pamiętam! 
                                                       Mówiła nam, żeby odblaski mieć zawsze tam, 
                                                       gdzie będzie widać z daleka je: 
                                                       rano, wieczorem, w nocy, we dnie. 
 
dziewczynka z wózkiem dla lalek: A skąd ten odblask macie dziewczęta? 
 
dziewczynka z misiem:                  Ja nie pamiętam.(cicho, zawstydzona) 
 
dziewczynka z lalką:                      A ja pamiętam! 
                                                        Jeszcze we wrześniu byliśmy przecież, 
                                                        na przedstawieniu-„W komunikacyjnym świecie”,  
                                                        gdzie Bąbel i Trąbel- dwaj przyjaciele, 
                                                        drogowych zasad wskazali wiele. 
                                                        Na zakończenie, miły policjant w mundurze, 
                                                        Rozdał nam wszystkim paski nieduże. 
                                                        Kiedy uderzysz paskiem o ramię, 
                                                        on na rękawie zostanie. 
 
MIŚ:                                                Po co ten odblask, pasek czy znaczek?  
 
dziewczynka z wózkiem dla lalek: No nie wiesz misiu? 
                                                        Już Ci tłumaczę. 
                                                        ...więc z takim znaczkiem każdy z nas, 
                                                        zauważony jest na czas! 
                                                        -kiedy zbliżamy się do ulicy, 
                                                        -gdy ciemno czasem, jak we mgle, w nawałnicy, 
                                                        -kiedy samochód jedzie z przeciwka, a my poboczem. 
                                                        -kiedy zza pleców szybko w przód śmiga 
                                                        i w wielu jeszcze sytuacjach 
                                                        Przez rok szkolny długi i na wakacjach. 
 
MIŚ:                                                Ach, brawo dzieci!!! 
                                                        Toż  to jest koncert!!! 
                                                        Wasz test wypada wprost śpiewająco!!! 
                                                         Jeszcze zapytać miałbym chęć, 
                                                         Czy znacie zasady, będzie ich pięć, 
                                                         Prawidłowego przejścia przez jezdnię... 
 
chłopiec z hulajnogą:                       Pozwól mi MISIU, ja je wymienię. 
 
MIŚ:                                                 Dobrze Karolku. Słuchamy Ciebie. 
 



chłopiec z hulajnogą:                       Kiedy przez jezdnię zamierzasz przejść- 
                                                         spójrz w lewą stronę, 
                                                         potem na prawo 
                                                         i znowu w lewo. 
                                                         Gdy nic nie jedzie-przechodzisz żwawo! 
 
chłopiec z piłką:                               Jest jeszcze jedno rozwiązanie! 
                                                         Kiedy na przejściu przed światłem staniesz. 
 
MIŚ:                                                 A to ciekawe. Mów proszę Jasiu. 
 
chłopiec z piłką:                              To proste przecież! Gra w trzy kolory. 
                                                         Dobrze już wiecie? Ona jest znana na całym świecie! 
                                                         -kolor czerwony-stoisz spokojnie teraz dla aut droga  
                                                         otwarta 
                                                         -żółte światełko-auta przystają, Ty czuwasz pilnie- 
                                                         taka to warta 
                                                         -błyśnie zielone-i właśnie teraz przechodzisz śmiało,    
                                                         na drugą stronę. 
 
MIŚ:                                                 Wspaniale dzieci!!! Egzamin zdany!!! 
                                                          Jestem spokojny o wasze zdrowie w czasie zabawy. 
                                                          Mogę już wracać do domu, do mamy. 
                                                          Nie zapomnijcie!!! Ważne to sprawy!!! 
                                                          O BEZPIECZEŃSTWIE- ZAWSZE PAMIĘTAJ, 
                                                          I W DZIEŃ POWSZEDNI I KIEDY ŚWIĘTA!!! 
 
Inscenizację można zakończyć piosenką o tematyce związanej z bezpieczeństwem na drodze.  


