
1

SCENARIUSZ INSCENIZACJI O TEMATYCE PROFILAKTYCZNEJ
PT. „BAJKA O KROKODYLU ŻYJĄCYM W NILU”

Występują: narrator, Krokodyl z Nilu, Oli z Nigerii, Monika z Kanady, dzieci z Polski:
Wacek, Basia i Kasia.

Dekoracja: na środku sali udrapowany materiał koloru niebieskiego (rzeka Nil) na
brzegu którego znajduje się krokodyl, dzieci (Oli, Monika, Wacek, Basia, Kasia) mogą
być ubrane w charakterystyczne stroje narodowe, narrator - strój odświętny.

Narrator:
Jest takie miejsce, gdzie żyje pewien bardzo mądry krokodyl, który potrafi dawać bardzo
mądre rady.
Udają się do niego z problemami nie tylko dorośli ale także i dzieci. Pewnego razu odwiedziła
go grupka dzieci z różnych stron świata. Przybył do niego Oli z Nigerii, Monika z Kanady,
rodzeństwo z Polski czyli Wacek, Basia i Kasia.
Krokodyl postanowił wysłuchać ich problemów. Pierwszy zabrał głos Oli z Nigerii.

Oli:
Drogi krokodylu co od tysięcy lat żyjesz w Nilu. Przybywam do ciebie z Nigerii, bo mam
problem bardzo wielki. Ja i moi koledzy często jesteśmy głodni. Dlatego wziąłem łuk i
strzałę, może ty mi wskażesz gdzie mógłbym upolować cos do jedzenia. Nie muszą to być
rarytasy, bo my nie jemy kiełbasy. Zjemy wszystko, by napełnić nasze brzuszki, by nie
płakały z głodu maluszki.

Krokodyl:
Słyszałem, że są kraje gdzie ludzie głodują. Myślę, że będę mógł ci pomóc. Każdego
dorosłego człowieka, który przyjdzie do mnie po radę zobowiążę do tego, aby wspierał
fundacje pomagające krajom, w których istnieje problem głodu. A teraz usiądź z nami dzielny
chłopcze i posłuchaj z czym przybywają twoi koledzy z innych stron świata.

Narrator:
Następnie zabrała głos Monika z Kanady.

Monika:
Krokodylu znad Nilu. Mój problem to moi rodzice. Mam kumpelkę Elkę, która pali
papierosy. Mnie też każe i po sprawie. A rodzice wydziwiają, na Elkę winę zwalają. Przecież
to kumpela. Mówi pal i na rodziców się gniewaj. Gdy się poddasz, klęska twoja. Kto nie pali
to mnie wkurza. Nie chcę znać takiego tchórza. Co mam czynić mądry krokodylu?

Krokodyl:
Moniko twoje kłopoty są tylko z twojej winy. Masz kochającą rodzinę. A kumpelką Elką się
nie przejmuj. Rzuć palenie póki jeszcze możesz. I już wkrótce się przekonasz, że masz
przyjaciół pełne grona. Nie takich co cię do palenia zmuszają ale do zdrowego życia
namawiają. Usiądź z nami i daj się wypowiedzieć innym.

Narrator:
Nadszedł czas na wysłuchanie kłopotów trójki dzieci z Polski.

Wacek:
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My przybywamy w trójkę. Ja mam na imię Wacek, a to moje siostry Basia i Kasia. Co kilka
głów to nie jedna. Może z waszą Krokodylową głową wymyślimy lekarstwo dla naszego taty
na chorobę alkoholową. Zanim opowiem jak to się zaczęło zaśpiewaj Basiu piosenkę.

Basia:
Dziewczynka śpiewa dowolną piosenkę o tematyce alkoholowej.

Wacek:
Kiedyś nasz tata był dobrym człowiekiem. Odkąd pije mamę i nas bije. Krzyczy, wrzeszczy
aż nam w głowie trzeszczy. Domu nie pilnuje tylko pod sklepem przesiaduje. Basia i Kasia
wystraszone i nie najedzone. Nie tylko Oli z Nigerii głoduje. Wszędzie tam gdzie alkohol
głód i chłód króluje. Po co wódka? Papierosy?
Niech ci co piją i palą o rodzinach swoich pamiętają.
My dzieci świata chcemy być bezpieczne!
W zamian obiecujemy być zawsze grzeczne.
Teraz Kasia i Basia zaśpiewają swoją piosenkę.

Kasia i Basia:
Dziewczynki śpiewają piosenkę o tematyce profilaktycznej.

Krokodyl:
Wzruszyła mnie wasza opowieść. Widzę, że bardzo kochacie swojego tatę. Najlepszym
lekarstwem dla niego jest wasza miłość. On wkrótce przejrzy na oczy i zobaczy, że warto żyć
w trzeźwości. A teraz wracajcie do waszych domów. Niech na waszych twarzach króluje
uśmiech, a dorośli niech się wstydzą, że z ich winy nie czujecie się bezpieczne.

Narrator:
Cała piątka dzielnych dzieciaków udała się w drogę powrotną z nadzieją, że ich zycie się
odmieni. Zmęczony krokodyl zasnął. Jeśli ktoś z was będzie miał jakiś poważny problem
musi odwiedzić Krokodyla z Nilu, który mieszka za siedmioma lasami, za siedmioma górami,
za siedmioma morzami.
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