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Scenariusz inscenizacji „Przygody z Psotakiem” 

 
Piosenka pt.: „Śpij kochanie” 
(Chórek śpiewa piosenkę, chłopiec układa się do snu)  
 
Wiersz „Psotaki” 
 
Psotak 
(to taki stworek) 
przychodzi do mnie 
wieczorem,  
zasiada 
na brzegu łóżka 
i kusi:  
− Wstań! 
Na paluszkach... 
Noc  
śliczna jak obrazek 
Może  
spsocimy coś razem?  
 
Bo trzeba wam wiedzieć,  
że nocą 
najchętniej Psotak psocą.  
 
Lecz mnie sen już ogarnia. 
Za oknem  
mruga latarnia 
i cisza wokoło taka... 
Nie, 
nie posłucham psotaka! 
Mruczę w poduszkę:  
− Dobranoc... 
Spsocę na pewno rano! 
Rano... 
(Chłopiec budzi się na chwile, recytuje wiersz i znów układa się do snu) 
 
Psotak delikatnie szarpie śpiącego chłopca 
Psotak: Nie śpij! Obudź się wreszcie! Mam ochotę na coś słodkiego! Sprawdź, może w 
Twoim tornistrze został jakiś batonik po drugim śniadaniu? A może masz chociaż trochę 
chipsów?  
 
Chłopiec: Coś Ty! Ja jadam tylko zdrowe śniadania: owoce, warzywa, piję soki! Jeśli 
będziesz jadł chipsy i słodycze, zachorujesz, jak ten duch... 
 
 



Godzina duchów 
(Wychodzi Konferansjer przebrany za Doktora) 
 
Konferansjer:   Kabaret HORROREK 

W białym fartuchu 
przedstawia państwu  
„Godzinę duchów” 

(Słychać 12 uderzeń zegara) 
 
 

12 wybiła i zdrzemnąć się pora... 
(Zjawia się Duch – Kluch w białym prześcieradle. Ledwie idzie i ledwie mówi. Doktor 
przeciera oczy, woła).  
 
Doktor:  Wszelki duch ??? 
 
Duch – Kluch: Ja do pana doktora. 

Oj, słaby jestem!  
Oj, kiepsko z mną! 
Ratuj doktorze, ratuj!  
Nie mam kondycji, 
nie mogę straszyć 
i chcą mnie zwolnić 
z etatu. 

 
 
Doktor :           Nie masz kondycji?  

Ha, nic dziwnego,  
Zapewne brak ci ruchu. 
Więc zamiast stękać 
i zamiast jęczeć  
weź przykład  
z innych duchów.  

 
 
(Kolejno zjawiają się – Duch z piłką, Duch z płetwami, Duch z rakietą, Duch na rowerze).  
 
Duch – Kluch:  Nie, to chyba omyłka – na co duchowi piłka?  
                         A to co? Olaboga! 
                         Duch z płetwami na nogach! 
                         Duch z rakietą do rety! 
                         Na co duchom rakiety?  
                         Własnym oczom nie wierzę –  
                         Wszelki duch? Na rowerze???  
(Duchy zrzucają prześcieradła, ukazują się Chłopcy w strojach sportowych, wołają churem) 
 
Chłopcy: Wiwat sport i wiwat ruch! 
                W zdrowym ciele – zdrowy duch!!!  
 
 



Konferansjer: No właśnie – ruch to zdrowie,  
                         A tymczasem nasi widzowie 
                         Przez cały czas siedzą bez ruchu.  
 
Chłopcy: trzeba ich podnieść na duchu!!!  
(Gestami zachęcają widzów do wstania, prezentują ćwiczenia gimnastyczne, grę w piłkę. 
Duch – Kluch i Doktor też ćwiczą. Zachęcają do głośnego skandowania.) 
 
Wszyscy: Wiwat sport i wiwat ruch!  
                W zdrowym ciele zdrowy duch!  
 
Piosenka pt.: „Zdrowa piosenka” 
 
Psotak: Opowiem Ci o pewnej bardzo zabawnej rzeczy, Wczoraj byłem na spacerze w lesie. 
Ale tam fajnie! Dużo śmieci pod drzewami: kolorowe puszki, plastikowe butelki. Choć 
pokaże Ci! Może sami podrzucimy tam trochę odpadków?  
 
Chłopiec: Nie wiesz o tym, że nie należy zaśmiecać lasów, całej naszej planety. Śmieci 
szpecą krajobraz, zatruwają powietrze, wodę i glebę!  
 
Psotak: No to co! Jak Ziemia będzie już cała zasypana śmieciami, zawsze możemy stąd 
uciec. Poprosimy te Ufoludki, to zabiorą nas ze sobą na Marsa.  
 
Chłopiec: O nie! Beze mnie! Ja zostaję na Ziemi!  
 
Piosenka pt.: „Ziemia – zielona wyspa”   
 
Chłopiec: Chce mi się spać! Zmykaj już stąd! Muszę się wyspać, bo jutro rano idę do szkoły!  
 
Psotak: Do szkoły? Ale nuda! Ja wcale do szkoły nie chodzę i żyję!  
 
Chłopiec: Tak? To, co tu jest napisane?  
(Chłopiec pokazuje napis „Abecadło”) 
 
Psotak: A...  apteka?  
             A...   akacja?  
             A...   aligator?  
Chłopiec cały czas kiwa przecząco głową 
 
Chłopiec: To może chociaż umiesz liczyć? Ile jest 2 + 5 ?  
 
Psotak: 8? 102? Wiem, wiem.... nie podpowiadaj! 70? Dobrze? Dobrze?  
 
Chłopiec: Bardzo, bardzo ... nie dobrze!  
 
Psotak: To ja się chyba zapiszę do szkoły i też się wszystkiego nauczę! Już nie mogę się 
doczeka, kiedy nauczę się abecadła.  
 
Piosenka pt.: „Abecadło” 
 



Psotak: Wiesz, ja do tej pory ciągle psociłem i namawiałem Cię do złego, bo mi się strasznie 
nudziło. Czasem podkradałem się tu wieczorami, kiedy czytałeś książki. Bardzo lubię słuchać 
bajek.  
 
Chłopiec: Umówmy się tak: na razie zapraszam Cię do słuchania. Kiedy już w szkole 
nauczysz się czytać, będziemy czytać razem. Dobrze?  
          (Psotak kiwa głową.) 
 
 
Piosenka pt.: „Książka najlepszym przyjacielem” 
 
Psotak: Jeśli chcesz, będę Twoim przyjacielem. Zaprzyjaźnijmy się również z tymi 
Ufoludkami.  
 
Chłopiec: Wydaje mi się, że Duszki też chętnie się przyłączą do naszej zabawy.  
(Dzieci biorą się za ręce i śpiewają piosenkę) 
 
 
Piosenka pt.: „Podajmy sobie ręce” 
 


