
Scenariusz inscenizacji zaprezentowany  na apelu szkolnym  przez uczniów – członków 
Szkolnej Kasy Oszczędności 
 
pt. „ZŁOTÓWKA DO ZŁOTÓWKI” 
 
Dekorację tworzą napisy: SKUP MAKULATURY, SKUP BUTELEK umieszczone np. na tle 
gazet. Z przodu sceny napis: PARK.  
 
Scena to zaśmiecony butelkami i papierami park. Na środku sceny stoi (rośnie) wielki zielony 
krzak (z papieru, bibuły, itp.), dalej mniejsze krzaczki. Z boku sceny stoją duże kontenery-
śmietniki.  
 
Występują: dwaj chłopcy i przynajmniej cztery dziewczynki. 
 
Pomoce: butelki szklane, gazety-makulatura, koszyki. 
 
Przebieg: 
 
CHŁOPIEC I: wbiega i przystaje 
 
Biegam, szukam wiele godzin 
 
I dostałem przez to „kolki” 
 
Ktoś powiedział – uwierzyłem- 
 
Że tu znaleźć można…rolki! (wzdycha) Rolki.... Dawno o nich marzę 
 
Sama jazda – to jest frajda 
 
(radośnie) i z kolegą i z dziewczyną 
 
Na wycieczkę ruszasz – hajda! 
 
(Okręca się wokół siebie i zrezygnowany macha ręką) 
 
No więc szukam… I co z tego! 
 
Na próżno przetrząsam alejki 
 
Rolek tutaj ani śladu, 
 
Tylko papiery i butelki. 
 
(Zły kopie butelki i śmieci) 
 
(Zrezygnowany i zamyślony siada z podpartą głową). 
 
Z drugiej strony krzaka wychodzi chłopiec II. 
 



CHŁOPIEC II 
 Chodzę, szukam tu po parku 
 
Parę godzin – to nie żarty 
 
(tajemniczo) bo podobno, jak wieść niesie  
 
 Tutaj można znaleźć – rower!  
 
(wzdycha) Gdybym miał go- taki super- o radości! 
 
 Już widzę miny kolegów. 
 
Stoją, patrzą, każdy mi zazdrości... 
 
A ja śmigam nim bez biegów. 
 
(ze złością) No więc chodzę – i co z tego? 
 
Przeszukałem te alejki, 
 
Roweru tu nie spostrzegłem 
 
 Tylko... papiery i butelki  (mówi kopiąc w butelki) 
 
Chłopiec II siada z drugiej strony krzaka i podpiera głowę. Obaj siedzący chłopcy nie widzą 
się i milczą. Nagle, jednocześnie wstają i w identyczny sposób zbliżają się do siebie 
wykonując jednakowe ruchy. 
 
RAZEM MÓWIĄ:  
 
O! Tu jeszcze rośnie krzaczek! 
 
Może tam coś jest? Zobaczę! 
 
Jednocześnie obaj skaczą w środek krzaka. Tam zderzają się. Słychać głośne uderzenie ich 
głów. Wyskakują zza krzaka jak oparzeni i trzymają się za głowy (za guzy). 
 
CHŁOPIEC I� ze złością) 
 
Ale boli! U – u – u! 
 
Czego jeszcze szukasz tu?! 
 
CHŁOPIEC II: 
 
Ale piecze! O – o – o! 
 
A ty tutaj robisz co?! 
 



CHŁOPIEC I 
Ja… myślałem…, że tam… rolki 
 
CHŁOPIEC II: 
 
A ja – że tam znajdę rower. 
 
CHŁOPIEC I: 
 
Tak mówili! 
 
CHŁOPIEC II: 
 
Ktoś nas nabrał. 
 
CHŁOPIEC I: 
 
Też tak myślę! 
 
CHŁOPIEC II: 
 
Głupie żarty. 
 
CHŁOPIEC I: (Nadsłuchując) Ciiiicho! Słychać jakieś głosy. 
 
CHŁOPIEC II: Ktoś wychodzi zza śmietnika. 
 
RAZEM: Schowajmy się! (Chowają się za krzakiem i wyglądając mówią)  
 
CHŁOPIEC I: To dziewczynki. 
 
CHŁOPIEC II: Co tam niosą w tych koszykach? 
 
W tym czasie 4 dziewczynki wchodzą z koszykami i zbierają z podłogi butelki i papiery- 
gazety. Zbierając nucą cichutko melodię „Szła dzieweczka do laseczka...”. 
Kiedy dochodzą bliżej zaczynają śpiewać kołysząc koszykami: 
 
 Szła dzieweczka do laseczka 
 
 Koszyki niosła la- la- la (bis) 
 
 Koszyki niosła. 
 
 Coś w nich miała, coś zbierała 
 
 Na skup zaniosła la- la- la (bis)  
 
 Na skup zaniosła. 
 
Teraz stoją w szeregu twarzą do widowni i dalej śpiewają wyjmując z koszyków... 



 
 Papiery, butelki to tu, to tam 
 
 Napełnię koszyki, złotówki mam. 
 
 Złotówka, złotówka, będzie ich sto. 
 
 Zaniosę złotówki do SKO. ( Pokazują książeczki SKO) 
 
 La, la, la, la, la, itd.(coraz ciszej nucąc rozchodzą się po scenie i dalej zbierają 
 
CHŁOPIEC I: Słyszysz? 
 
CHŁOPIEC II: Słyszę.  
 
CHŁOPIEC I: Co to znaczy? 
 
CHŁOPIEC II: Nie rozumiem. 
 
RAZEMCHŁ: Biegnijmy zobaczyć.  Wybiegają zza krzaka: 
 
  Cześć dziewczyny! 
 
Dziewczynki podchodzą bliżej i przestają zbierać. 
 
DZIEWCZYNKI: Cześć chłopaki! 
 
DZIEWCZYNKA I: ( zdziwiona)  Co to, puste macie ręce? 
 
CHŁOPIEC I: Bo my... tylko tak...na spacer... Prawda? 
 
CHŁOPIEC II: No...tak... mniej więcej... 
 
CHŁOPIEC I: Śpiewałyście o złotówkach... 
 
CHŁOPIEC II: Gdzie je macie? 
 
CHŁOPIEC I: Chyba nie w koszyku ? 
 
Dziewczynki razem zdecydowanie:  Oczywiście! 
 
 DZIEWCZYNKA I: Chcesz zobaczyć? 
 
DZIEW.II Oto one! 
 
DZIEW.III Widzisz ? 
 
DZIEW.IV Proszę! 
 
Chłopcy z ciekawością zaglądają do koszyków, odsuwają się z pogardą. 



 
RAZEM: Feee, papiery! Feee, butelki! 
 
DZIEW.I: I papiery i butelki. Właśnie one - to złotówki odłożone! 
 
DZIEW.II Za złotówki- wiesz najlepiej-  Wszystko można kupić w sklepie. 
 
CHŁOPIEC I: Gumę? 
 
DZIEW.I: Jasne! 
 
CHŁOPIEC II: Lody ? 
 
DZIEW.II: Tak! 
 
CHŁOPIEC I: (z niedowierzaniem) Rolki? 
 
DZIEW.III: Pewnie! 
 
CHŁOPIEC II: Rower? 
 
DZIEW.IV: Też! 
 
RAZEM DZ. I wszystko co tylko chcesz ! 
 
CHŁOPIEC I: Coś takiego. Nie do wiary! 
 
CHŁOPIEC II: To spryciary! Widzisz stary? 
 
CHŁOPIEC I: Widzę.(Pokazuje na pełne kosze) Oto są wyniki. 
 
Idąc do wyjścia mówi: Idę! Pędzę! 
 
CHŁOPIEC II: Dokąd? 
 
CHŁOPIEC I: Po koszyki! 
 
 Teraz się nie dziwię wcale, wszędzie można rolki znaleźć. 
 
Chłopiec I wybiega a chłopiec II mówi z przekonaniem: 
 
 Ta ich praca się opłaca! Biegnę ale zaraz  wracam. 
 
 Znaleźć wszędzie rolki to nie żadna sztuka , 
 
 Tylko trzeba wiedzieć kiedy i jak szukać! 
 
Wybiega ze sceny. 
 
DZIEW.IV: Myślę że nasz przykład ochoty im dodał. 



 
DZIEW.II: Wracajmy do pracy! 
 
DZIEW.III: Prędko! 
 
DZIEW.I: Czasu szkoda! 
 
Więcej dzieci wychodzi na scenę i wszyscy z koszykami chodzą zbierając i śpiewając od nowa 
piosenkę „Szła dzieweczka...” Po I zwrotce podchodzą do stolika z napisem 
 
SKUP MAKULATURY lub inni SKUP BUTELEK i ustawiają koszyki na stolikach. 
 
Dalej śpiewając mogą „gra ć w łapki”, a na finał dalej śpiewając: 
 
„ ... złotówka, złotówka będzie ich sto, zaniosę złotówki do SKO”- podnoszą w górę 
książeczki SKO. 
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