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Scenariusz przedstawienia: „Droga do szkoły”. 

 
1. Recytacja fragmentu wiersza: „Tajemnicze znaki”- Wł. Ścisłowski. 
 

Poznaj od najmłodszych lat 
tajemniczych znaków świat 
bo kto o nich wszystko wie, 
temu w życiu nie jest źle! 
 
Każdy znak ma kolor swój! 
gdy czerwony – wtedy stój 
gdy zielony – wejdź na szlak, 
bo to zawsze dobry znak! 
 
Znaki tajemnicze 
otaczają nas! 
Przejdziesz przez ulicę 
jeśli znaki znasz. 
 

2. Recytacja fragmentu wiersza: „Poznaj znaki”- Wł. Ścisłowski. 
 

Wiele znaków jest drogowych, 
na nich auta, konie, krowy, 
motocykle, sarny, dzieci 
i samolot nawet leci! 
Są traktory, most zwodzony 
oraz strzałki w różne strony, 
jest parowóz, tramwaj, trąbka – 
raz w kółeczkach, raz w trójkątach! 
Choć obrazów pełno takich, 
trzeba poznać wszystkie znaki. 
 

3. Dialog-„Rozmowa o zebrach’- Jerzy Ławicki. 
 

- Czytałem, że trzeba chodzić po zebrze... 
- Tak, tylko po zebrze! 
- Dobrze, a co na to zebry? 
- Nic. Po to są, żeby po nich chodzić. 

                  -    Gdzie są takie zebry, które pozwalają 
chodzić po sobie? 

- Przeważnie na skrzyżowaniach ulic. 
- Prawdziwe zebry? 
- Niezupełnie. To są namalowane białe 

paski na jezdniach! 
- Ach! 

A ja myślałem, że to są żywe zebry 
z ogrodu zoologicznego. 
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4. Piosenka – „Droga do szkoły”. 

 

 
 
 

 

Droga do szkoły, dobrze znaną drogą  

dzieci przechodzić same już mogą.  

Zanim jezdnię przejdą żwawo, 

 Spojrzą w lewo potem w prawo. 

 Na lewo! Na prawo! 

W mieście ruch wielki, auta i tramwaje, 

na skrzyżowaniu, kto mądry staje.  

Można przejść na druga stronę, 

 kiedy światło jest zielone  

Zielone, zielone. 

Na wsi po szosie chodzić także można, 

lecz pamiętajcie: 

Bądźcie ostrożni! 

Każdy wie, że chodzić trzeba tam, gdzie 

szosy strona lewa 

Gdzie lewa! Gdzie lewa! 

 

Droga do szkoły 
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5. Recytacja fragmentu wiersza: „Uliczne sygnały” – M. Szypkowska. 

   Raz na jezdnię wlazła gapa 
           taka gapa, że aż strach! 

Ktoś za kołnierz gapę złapał. 
Ktoś za gapą krzyknął  -  Ach! 
 
Ach ty gapo, co ty robisz? 
Tu jest jezdnia, chyba wiesz? 
Autobusy, samochody, 
motocykle pędzą też. 
 
Jezdnia nie jest do spacerów, 
Do zabawy także nie. 
Ciężarówki, sto skuterów 
i tramwaje spieszą się. 
 
Nie bądź gapą, nie bądź gapą, 
gapa może skończyć źle! 
Popatrz w lewo, potem w prawo 
Jezdnia wolna? 
 Śmiało przejdź!  
 
 

6. Recytacja  wiersza: „Gdy zamierzasz przejść ulicę” – Wanda Chotomska 

   Gdy zamierzasz przejść ulicę 

1. Na chodniku przystań bokiem. 
2. Popatrz w lewo bystrym okiem. 
3. Skieruj w prawo wzrok sokoli. 
4. Znów na lewo spójrz powoli. 
5. Jezdnia wolna - wiec swobodnie mogą  
     przez nią przejść przechodnie 
 
Każdy uczeń, nawet mały, 
Zna na pamięć te sygnały 
I odróżnia na ulicach 
Wszystkie znaki na tablicach. 
Gdy widzimy, że kolega 
pędzi i na jezdnię wbiega,  
to wołamy: - Wracaj kłusem, 
 bo nie jesteś autobusem! 

Gdy ujrzymy czytelnika. 
co na jezdnię zszedł z chodnika. 
zawołajmy doń z daleka: 
- Jezdnia to nie biblioteka! 
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Do tramwaju nie skacz w biegu 
i powstrzymaj swych kolegów.  
Jeśli skoki chcą trenować, 
 na boisko ich zaprowadź. 

Tych, co się czepiają wozów,                                
w mig bierzemy pod swój dozór,                                               
Złapmy ich za mankiet spodni                                               
i krzyknijmy: - Marsz, na chodnik! 

Gdy na jezdni nam się zdarzy   
  ujrzeć piłkę i piłkarzy,    
  to wołamy bez obawy: 

- Jezdnia nie jest do zabawy! 
 

Dzwonek dzwoni, więc do k lasy     
  wskakujemy zgrabnym susem     
  i z chodzenia po ulicach     
 dostajemy piątkę z plusem! 

 
 

7. Inscenizacja: „Policjant – Tajemnicze znaki” – L. Kopiński, W. Ścisłowski 
 
(Rolę policjanta pełni uczeń III. Staje na przygotowanym obrysie skrzyżowania dróg.) 
 

Uczeń I:  Znowu jakieś skrzyżowanie, 
ale świateł nie ma na nim! 
 

Uczeń II:  Gdzie podziały się sygnały? 
 

Uczeń I:  Czyżby gdzieś pouciekały? 
 

Uczeń II:  Nie na każdym przecież rogu 
te sygnały świecić mogą! 
 

Uczeń I:  Żaden kłopot, drodzy moi, 
przecież tu policjant stoi. 
 (policjant stoi na skrzyżowaniu) 

  
Uczeń II:  On pomoże zawsze pieszym, 
   Którym się do celu spieszy! 
 
Uczeń I:  On tu jest największym zuchem, 

bo kieruje całym ruchem! 
Uczeń II:  Gdy przodem lub tyłem stanie, 
   samochody i tramwaje... 

nawet zwinny rower staje! 
 (policjant stoi przodem) 
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Uczeń I:  Gdy podniesie rękę swoją, 
 to pojazdy jeszcze stoją! 

(policjant podnosi rękę) 
Uczeń II:  Kiedy stanie do nas bokiem 
   I kierunek wszystkim wskaże, 
   Wtedy prędko – gazem! 
    (policjant wskazuje ręką kierunek jazdy) 

  
Uczeń I:    Aż znów przodem się ustawi 
   Żeby mogli piesi przejść! 
    (policjant  podnosi rękę) 
 
Uczeń II:  I choć innych przejść tu nie brak, 
   Pieszym zawsze służy zebra. 
 
 
 

6. Piosenka – „Pan policjant”. 
 

 
 
 

  

1. Ruch dziś taki na ulicy 

pędzą auta jak szalone. 

Chciałbym przejść na drugą stronę, 

ale światło jest czerwone 

Ref.      Jak dyrygent podniósł rękę,  

             samochody przed nim stają,  

Pan Policjant 
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             pan policjant, pan policjant, 

        Wszyscy zawsze go słuchają. 

2. Gdy na jezdni się zagapisz         

 albo czasem zmylisz drogę,         

 nie płacz, nie martw się, bo przecież        

  pan policjant ci pomoże. 

Ref.      Jak dyrygent podniósł rękę,  

             samochody przed nim stają,  

             pan policjant, pan policjant, 

        Wszyscy zawsze go słuchają. 
 

9. Recytacja wiersza: „O czym zapomniał Janek?”- E. Ostrowska 
 
 

O czym zapomniał Janek?  
 

Janek do szkoły     
jedzie tramwajem.  
Nagle przystanek 
 więc tramwaj staje. 
 
Staruszek z trudem 
Ławki się trzyma... 
Tłok coraz większy, 
Miejsc wolnych nie ma 

 

Wsiada zgarbiony 
staruszek z teczką  
i siwa pani i małe 
dziecko. 
 
A Janek siedzi,  
patrzy wokoło. 
 Słucha jak tramwaj  
dzwoni wesoło. 

I tak mija jeden,  
drugi przystanek... 
 Czy wiecie, o czym 
zapomniał Janek? 
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10. Recytacja wiersza: „Na rowerze”- L. Konopiński, W. Ścisłowski 
 

 

11. Zagadki do odgadnięcia przez słuchaczy akademii. 
 

 

 
 

Te są w kształcie kółek.    Całe są okrągłe   
lecz wszystkie niebieskie    z czerwoną obwódką 
Na nich białe strzałki.     Jakie to są znaki, 
obrazki, ludziki.     Kto odpowie krótko? 
Kierowca i pieszy 
ma ważne zadanie       /znaki zakazu/ 
gdyż nakazują ich przestrzeganie. 

 
/znaki nakazu/ 
 

Jeśli nie przechodzisz "zebrą" przez jezdnię,  Jak nazywamy te pojazdy, 
jesli na ukos przez drogę biegniesz    które w czasie swojej jazdy 
jesli nie widzisz świateł czerwonych    pędzą na czerwonych światłach 
 i chodzisz ulicami często zamyślony   oraz trąbią z całej siły 

1. Na rowerze, na rowerze 
wstęgą szosy gnasz przed siebie! 
Choć cię czasem chętka bierze, 
pasażera nigdy nie bierz! 

2. Na rowerze mój kolego, 
jedziesz naprzód z wielkim 
szykiem! Zawsze jednak jedź 
gęsiego, nie jedź nigdy 
wachlarzykiem. 

3. Na rowerze wytęż nogi, a 
osiągniesz metę każdą! Lecz jedź 
zawsze brzegiem szosy i nie 
chwytaj się pojazdów. 

4. Na rowerze świec przykładem i 
nich błyszczy też twój rower! 
My ci damy dobrą radę: miej 
światełka odblaskowe! 

5. Niechaj zawsze dzwoni 
dzwonek i hamulce niech 
hamują! Światło z przodu 
niechaj płonie!     
Nic tu dodać ani ująć! 

6. Na rowerze, na rowerze 
kilometry dróg pokonasz! Gdy 
powietrze wdychasz świeże, 
mniej powietrze też w oponach! 

ZAGADKI  

/ policjant / 

Zwierzę to ma coś wspólnego  
z porządkiem ruchu ulicznego. 

/zebra / 

/ samochód / 

Kto z was powie mi w dwóch słowach, 
gdzie się zbiór przepisów chowa, Jak 
poruszać się po drodze ma samochód i 
przechodzień. 

/ kodeks drogowy / 

Choć nóg nie posiada, 
szybko pędzi szosą, bo 
nie nogi, ale koła po 
szosie go niosą. 

Czujnym okiem, bystrym słuchem 
kieruje ulicznym ruchem. 
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Na brak znajomości przepisów    ogłaszając wszystkim w mieści, 
nic ci nie pomoże      że zdarzyło się nieszczęście. 
Powiedz - jak policjant ukarać cię może ? 

          /pojazdy uprzywilejowane/ 
/ mandat / 

 
 
 Gdy jestem zielone – to dobry znak    Toczy się po szynach, 
 Bo mówię do pieszych by weszli na szlak   głośno dzwonkiem dzwoni. 
 Gdy jestem czerwone – to też kolor mój,   Dziś go prąd porusza, 
 Oznajmiam tym światłem- przechodniu stój!  Dawniej para koni. 
 
   /sygnalizator świetlny/     /tramwaj/
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11. Inscenizacja: „Co to jest kodeks  drogowy?- L. Konopiński, W. Ścisłowski 
 

Co to jest kodeks drogowy? 

Mam wskazówek cały worek, lecz czy wiecie, skąd ja biorę?                             
Moc przepisów poznać trzeba, żeby się na jezdni nie bać!                                        
O tych sprawach i przypadkach powiedziała nam zagadka.                                        
Kto z was powie mi w dwóch słowach, 
gdzie zbiór przepisów chowa, 

jak poruszać się po drodze 
ma samochód i przechodzeń, 
co ma robić na ulicach 
rowerzysta i woźnica, 
i co czynić mają dzieci 

                      kiedy jedzie „Fiat" naprzeciw?! 
                 Ja odpowiem! 

                   Masz ochotę? 
                            Tak! To jest kodeks kotek! 
                            Jaki kotek? Co ty pleciesz?! 
                             Może to drogowy korek! 
                             Który zwie się też zatorem! 

(Z ironią do dzieci na widowni).                                                                                        
Kotek? Kotek? I co jeszcze?                                                                                                                    
Kto otrzymać chce nagrodę?                                                                                                      

Każdy wie już, że to Kodeks! 

 

Dziecko IV:  Masz rację! To właśnie „Kodeks Drogowy" zawiera  wszystkie przepisy o zachowaniu się na 
drogach i ulicach. Tam też znajdziecie kolorowe obrazki. Są to pomniejszone znaki 
drogowe! Jak dorośniecie, to poznacie cały „Kodeks Drogowy", żeby móc nie tylko 
chodzić prawidłowo po ulicach i jeździć rowerem, ale również kierować motorowerem, a 
nawet samochodem. 

 
 
12. Piosenka: „Z kodeksem w dłoni”. 
 
 

 

 

 

Dziecko (trzyma w 
ręku makietę okładki) 
książki z dużym 
napisem „Kodeks 
drogowy"

Dziecko I: 
Dziecko„Kodeks": 
Dziecko II: 
Dziecko I: 
Dziecko III: 

Dziecko„Kodeks": 
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Z Kodeksem w dłoni  
przejdziesz cały świat!  
On cię obroni! 
 Słuchaj jego rad! 
 

    Z Kodeksem w ręce  
nie boję się nic!  
Ufaj piosence  
śmiało naprzód idź! 
 

Z Kodeksem w dłoni 
 poznaj miejski ruch, 
 i nie zapomnij  
o przepisach stu! 

Z Kodeksem w ręce,                                                                                                     
zwiedzaj własny kraj!                                                                                                   
Z Kodeksem w ręce                                                                                                      
skarb największy znajdź! 

 

Zakończenie 

I ja wam powiem, że największy skarb jest w głowie! 

Dzięki niemu uchronicie swoje zdrowie, swoje życie. 

Kto dziś Kodeks zna Drogowy, temu włos nie spadnie z głowy! 

Wiedza życie wam upiększy! 

Wiedza skarbem jest największym! 

(zakończenie mówi uczeń – „ policjant”) 
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