Imprezy i inscenizacje
Opracowanie Marta Kudła

NASZ LAS
Inscenizacja ekologiczna
Występują:
Słoneczko, leśne zwierzęta (lis, zajączek, wiewiórki, jeleń, żabka, pszczółki, niedźwiadek)
Turyści, harcerze.
SCENA I
Las o poranku. Słychać muzykę (https://www.youtube.com/watch?v=gKChunKv3zw). Zwierzęta śpią,
słychać śpiew ptaków. Błogi spokój. Na scenę wychodzi Słoneczko. Przeciąga się leniwie i budzi
zwierzęta.
Słoneczko
Wita się z publicznością
Dzień dobry
Następnie podchodzi do każdego zwierzątka i budzi je dotykiem, w tle słychać delikatne dźwięki
spokojnej muzyki.
Zwierzęta – obudzone przeciągają się, wykonują poranną gimnastykę. Śpiewają piosenkę „Gimnastyka
smyka” (z płyty „Śpiewanki gimnastykowanki” w wykonaniu Śpiewających Brzdąców, Akord 2015).
Słowa ilustrują ruchem.
Bawią się, biegają po lesie. W oddali słychać śpiew ptaków.
SCENA II
Do lasu wchodzi grupa turystów. Zwierzęta uciekają, są przestraszone. Dzieci zachowują się bardzo
głośno, śpiewają piosenki, tańczą, śmiecą. W tle słychać utwór „Toca, Toca” (Radio Edit) w wykonaniu
Fly Project, album „Toca, Toca”.
Dziecko I
Rozłóżmy koc!
Dziecko II
Tak, zjedzmy coś!
Dzieci wyjmują różne produkty spożywcze. Zjadają je, a opakowania wyrzucają za siebie.
Dziecko III
Włączmy muzykę, potańczmy!
W tle leci głośna muzyka (ten sam utwór co poprzednio – „Toca, Toca”), dzieci bawią się, tańczą,
a przy okazji rozrzucają śmieci.
Dziecko IV
Musimy już iść, pociąg nam ucieknie.
Dzieci, śpiewając, wychodzą z lasu, zostawiają śmieci (piosenka „Disco maluchy”, muzyka Jakub
Wilczek, słowa Adam Wacławski, Katarzyna Bayer – „Śpiewnik zucha i malucha”).
www.supernauczyciel.pl
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SCENA III
Las pełen śmieci. Powoli zza drzew wychodzą zwierzęta. Płaczą. Wychodzi Słoneczko.
Słoneczko
Co się stało? Dlaczego tak głośno płaczecie?
Zajączek, lisek, żabka, pszczółki, wiewiórki, jeleń
Na mchu rozbita butelka! SOS!
Zranić się może sarenka! SOS!
Nareszcie koniec biwaku i będzie trochę ciszy.
Harcerz I
Słyszycie?! Ktoś woła o pomoc! Idziemy do lasu.
Harcerze maszerują, śpiewając piosenkę („Las” – Śpiewanki.tv – piosenki dla dzieci, sł. P. Brylski, muz.
+ śpiew B. Dzikowski – https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4).
Harcerz II
Ojej! A co tu się stało?
Harcerz III
Kto tak nabałaganił?
Słoneczko wskazuje winowajców
To oni!
Harcerze kolejno (każdy jedną kwestię)
Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci, musisz takiemu uwagę zwrócić!
Nie można przecież bezkarnie śmiecić –
wiedzą to nawet przedszkolne dzieci.
Choć ekolodzy z nas jeszcze mali,
uczyć będziemy sprzątać wandali!
Harcerz I
Chodźcie tu do nas!
Popatrzcie, jak będziemy sprzątać.
Do białego pojemnika wkładamy papier,
do niebieskiego – plastik.
Dzieci
Przepraszamy, już nie będziemy!
Wszyscy zbierają porozrzucane na scenie śmieci, segregując je do odpowiednich koszów.
Zwierzęta, dzieci, harcerze, słoneczko
Ziemia to nasza planeta
i na niej wszyscy mieszkamy.
Jest domem dla ludzi i zwierząt
i za to ją bardzo kochamy!
Ze sceny schodzą dzieci i harcerze. Słychać spokojną muzykę:
www.supernauczyciel.pl
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https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY.
Słoneczko żegna publiczność, podchodzi do każdego ze zwierząt i usypia je dotykiem.
Teksty piosenek
Disco maluchy (sł. A. Wacławski, K. Bayer, muz. J. Wilczek)

2. Jesteśmy disco, disco maluchy
i w rytm muzyki chodzą nam brzuchy,
chodzą nam ręce, chodzą kolana,
disco malucha, buzia roześmiana.
Refren:

Disco, disco, gra muzyka
każdy maluch w rytm jej bryka (2X)
2. Jesteśmy disco, disco maluchy
i w rytm muzyki robimy ruchy,
chodzą nam głowy, chodzą ramiona,
disco malucha, buzia rozbawiona

Refren:

Disco, disco, gra muzyka
każdy maluch w rytm jej bryka (2X)

Las (sł. P. Brylski, muz. B. Dzikowski)

1. Las jest strasznie stary,
żyje swoim życiem,
poskręcane drzew konary kryją tajemnicę.
W lesie nigdy nie wiem,
co się zaraz stanie.
Za kolejnym każdym drzewem czai się nieznane.
Refren: Las, straszny las, czym zaskoczy dzisiaj nas?
Nie wiadomo, co przyniesie
Spacer po prastarym lesie. X2
2. Ciągle gdzieś w oddali
jakiś cień przemyka,
skrada się między drzewami,
pojawia i znika.
Lecz ten potwór z lasu nie zrobi nic złego,
chce się od czasu do czasu bawić w chowanego.
Refren: Kiedy nie wiadomo, co się może zdarzyć,
może stać się to, co komu się tylko wymarzy. X2
www.supernauczyciel.pl
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