
Scenariusz przedstawienia pt. "Kopciuszek"

Aktorzy:

•  Kopciuszek

•  Adela

•  Petronelka

•  Macocha

•  wróżka

•  książę

•  dobosz

•  narrator I

•  narrator II

•  wojsko

•  tancerze

•  konie

NARRATOR:I ( na tle melodii „Gwiazdka”)
Dawno, dawno temu,                    ,
Za górami za lasami
W pewnym mieście, jakich wiele
Szykowało się wesele
Ale zanim o tym powiem,
O Kopciuszku wam opowiem.
Dziewuszka to była słodka, a taki zły los ja spotkał.
Służyć musiała macochy córkom,
w kominku palić, zamiatać podwórko.

                                Kopciuszek śpiewa piosenkę „Gwiazdka”
PETRONELA:
Ej, ej, śliczny z ciebie kocmołuch!

ADELA:
Hej Kopciuszku usmaż nam racuszków!

PETRONELA:



Kopciuszku nagrzej nam wody!

ADELA:
Kopciuszku podaj nam lody

ADELA I PETRONELA:
Kopciuszku, Kopciuszku, Kopciuszku...

NARRATOR:II

Lecz oto zły los miał się odmienić,
bo książę zapragnął się ożenić.

MARSZ  WOJSKA

„Lekka kawaleria”

DOBOSZ:
Uwaga! Uwaga!
Jutro na zamku królewskim
odbędzie się wielki bal,
Król wszystkie panny na sali zbierze
Książę wśród nich żonę wybierze !

PETRONELA:
Ojej jedziemy na bal do księcia!

ADELA:
Ja jestem piękną panną do wzięcia !

MACOCHA:
Tak, tak musicie być najpiękniejsze.
Szykować suknie dla moich córek !
A ty na piegi połóż ogórek!

NARRATOR:I
Nowa to praca jest dla Kopciuszka
Szyć piękne suknie musi dziewuszka
Noc całą szyła kreacje nowe



Na szczęcie rankiem były gotowe.

Taniec
”Trisz trasz Polka”

KOPCIUSZEK:

Ja także chcę jechać na bal do księcia
Odrobiłam już przecież wszystkie zajęcia.

ADELA:

A to by się wszyscy głośno uśmiali
Gdyby kocmołuch się zjawił na królewskiej sali.

MACOCHA

Chodźcie córeczki, karoca czeka
Muzykę słychać i  czas ucieka.

Muzyka

„Walc”

NARRATOR II

Ciężka jest dola naszego Kopciuszka
Lecz oto nagle zjawiła się wróżka.

WRÓŻKA

Przynieś Kopciuszku dorodną dynię
A ja ją zaraz w powóz zamienię.
Suknię dostaniesz i śliczne buciki
Myszki zamienię w szare koniki.

Taniec wróżki

„Taniec węgierski”

KOPCIUSZEK

Dziękuję bardzo moja mateńko
Za śliczne butki i suknię piękną.



WRÓŻKA

Pamiętaj jednak dzieweczko miła,
że o północy czar ten przemija.
Jeśli nie zdążysz zjawić się w domu
Uciekaj z balu – lecz po kryjomu!

Kopciuszek jedzie na bal – taniec z końmi. Zmiana dekoracji.

„Trepak”

NARRATOR I

Bal się rozpoczął, wśród dziewcząt tłoku
Lecz książę smutny stoi wciąż z boku
Czeka na swoją piękną wybrankę
By ją poślubić sobotnim rankiem.

KSIĄŻĘ  (na tle muzyki)

Co to za piękna panna przybyła
Twarzyczka jej taka piękna i miła.
Tańczyć z nią tylko będę na balu
Nikt do mnie nie będzie miał o to żalu.

Taniec

„Ły żwiarze”

NARRATOR II

Śliczny Kopciuszek w tańcu aż płynie
Jej czas na balu niedługo minie.
Bo nagle zegar północ wybija
Czar dobrej wróżki niestety mija.

                 Zegar wybija północ – Kopciuszek ucieka gubiąc pantofelek.

KSIĄŻĘ

Dokąd uciekasz dziewczyno miła?
Lecz co to? Panna bucik zgubiła.
W moim królestwie dziewcząt jest wiele
Gdy moją znajdę, będzie wesele!

Marsz wojska



„Marsz Radeckiego”

DOBOSZ

Panna, na którą bucik  pasuje
Na  żonę księcia niech się szykuje!
Panienki nóżki swe wyciągajcie
Przymierzyć sobie pantofel dajcie!

ADELA

Na mnie pasować będzie jak ulał !

PETRONELA

Co też ty mówisz, ja będę żoną króla!

KSIĄŻĘ

Nic z tego moje drogie panienki
Na nic się zdadzą te wasze wdzięki.
Czy jest tu jeszcze jakaś dziewczyna?

KOPCIUSZEK

Ja jestem książę. Zwą mnie Kopciuszek
Mój cały majątek to ten fartuszek

KSIĄŻĘ

Podaj mi stópkę  Kopciuszku śliczny
Jak ulał leży bucik magiczny
Wszyscy mówili, że cię nie znajdę
Lecz ja widziałem, że cię odnajdę.

ADELA i PETRONELA

Przebacz nam nasze czyny niegodne
Już nigdy nie będziemy dla ciebie niedobre.

NARRATOR I



Dawno temu za górami za lasami,
Wydarzyło się wesele i radości było wiele.

Tak skończyła się opowieść o dziewuszce
Którą zwano powszechnie Kopciuszkiem

                                                          Taniec

„Tarantela”

 Mirosława Kobiela


