
INSCENIZACJA

„BĄDŹ OSTROŻNY NA DRODZE”

Inscenizacja do wykorzystania na rozpoczęcie roku szkolnego, pasowanie na
ucznia bądź z innej okazji .

SCENKA 1

Cała klasa zapowiada tytuł scenki:
– trochę przykre widowisko pod tytułem „Lodowisko”

(na tle ustawionych dzieci, z dwóch stron wychodzą Janek i Franek. Janek –
żwawym krokiem z wesołą miną. Franek skrzywiony z zabandażowaną głową i
ręką. Siniec na brodzie i pod okiem. Kuleje)
Janek:

– Coś Ty Franek?! Ranny z wojny?
Franek:

– Nie, ze ślizgawki zwykłej, szkolnej...
To Staś pchnął mnie z całej siły ...
W oczach świeczki zaświeciły,
Bo wyrżnąłem głową w ławkę...
(krzywi sie z bólu) Taką mieliśmy ślizgawkę!!
Janek:

– A ta ręka? Guz na brodzie?
Też zdobyłeś go na lodzie?
Franek:

– Nie..ślizgajac się, niechcący,
ktoś na schodach mnie potrącił
i upadłem na podłogę...
stłukłem wtedy brodę...nogę...(pokazuje)
Janek:

– Coż za dziwne lodowisko!
Powiedz mi porządnie wszystko!
Bo powiadasz, że ślizgawka, a tu szkoła, schody, ławka...
Franek:

– Widzisz, bo ja zawsze wolę
ślizgać się pod dachem...w szkole... (odchodzi kulejąc)
Wszyscy:

– Podobna przykrość wtedy się zdarza,
gdy się ślizgamy po korytarzach!!!



SCENKA 2

Wszyscy:
– Zagadki

Tomek: (wychodzi przed dzieci)
– Malowana bywa na ulicach miasta

a w Afryce bywa, żywa, ale też pasiasta.
Wszyscy:

– To zebra, czyli przejście dla pieszych.
Asia: (wychodzi przed dzieci)

– Stoją przy drodze na długiej nodze,
mówią choć głosu nie mają.
Jedne okrągłe, inne trójkątne,
dobrze kierowcy i piesi je znają.
(dzieci podnoszą do góry znaki drogowe)
Monika:

– To znaki drogowe – obrazki kolorowe (wskazuje na znak)
ostrzegawcze, zakazu, nakazu,
i wszędzie ich pełno,
i zawsze są jak nowe.
Roztaczają nad ruchem nadzór.
Prowadzą po jezdniach pojazdy kołowe, dorosłych i dzieci.
Marcin:

– Ma aż troje oczu, przechodniom pomaga
Wszyscy:

– To sygnalizator świetlny.
Mateusz:

– Uliczne sygnały zna duży i mały.
Uliczne sygnały trzeba dobrze znać.
Gdy światło zielone na drugą przejdź stronę,
a kiedy jest czerwone w miejscu stój.
Karolina:

– Czy wiesz jak przechodzić przez ulicę?
Arek:

– Kiedy przechodzisz przez ulicę,
popatrz na lewo, a potem prawo
i jeszcze raz w lewo.
Z lewej nic nie jedzie,
z prawej nic nie jedzie.
Światło zielone, więc idź ale ostrożnie.
Całą klasa śpiewa piosenkę “Znaczki odblaskowe”
(dzieci mają przypięte znaczki odblaskowe i przy słowach refrenu “Znaki



odblaskowe małe i błyszczące” wskazują ręką na przypięte znaczki).

Piosenka pt.

“Znaczki odblaskowe:
Droga koleżanko i loego miły,
jeśli idziesz drogą to widoczny bądź,
przypnij do plecaka znaczek odblaskowy,
niech cię widzą wszyscy, co w pojazdach mkną.

Lewą stroną szosy poruszaj się pewnie,
tak jest najbezpiecznej, proszę uwierz mi.
Prawą stroną chodzisz po chodniku w mieście,
a na wiejskiej szosie lewej trzymaj się.

Zawsze bądź uważny, zawsze bądź ostrożny,
to nie takie trudne, to jest prosty plan,
jeśli będziesz kroczył lewą stroną szosy,
nikt cię nie zaskoczy, przekonasz się sam.

Ref:
Znaczki odblaskowe małe i błyszczące
świecą ciepłym blaskiem, chronią nas, gdy mrok.
Uwaga, uwaga, bo pieszy na drodze,
mówią do pojazdów, co po szosie mkną.

SCENKA 3

Dzieci: (razem)
– O ruchu drogowym dla pieszych.

Ania:
– Nasza pani nas uczyła

jak się chodzi po ulicach.
Jak przez jezdnię maszerować,
żeby ruchu nie tamować.
Malowaliśmy obrazki,
na obrazkach przejścia w paski.
Tu się trzeba bardzo spieszyć,
bo to przejscia są dla pieszych.
Malowaliśmy tramwaje,
przed pasami tramwaj staje,
żeby mogli iść przechodnie



i bezpiecznie i wygodnie.

Na ulicy pan policjant
stoi w białych rękawiczkach.
Trzeba stanąć nie ma mowy
i obrazek jest gotowy.
Dziecko 1:

– Słuchaj, młody przyjacielu
i uważnie weź do serca
to, co teraz ci powiemy,
kiedy zbliżasz się do przejścia.
Dziecko 2:

– Zawsze zmysły wytęż swoje,
gdy  się zbliżasz już do przejścia.
Wtedy na pewno unikniesz
nawet drobnego nieszczęścia.
Najpierw odwróć głowę w lewo,
by upewnić się czy można,
potem w prawo, w lewo – nic nie jedzie -
przechodzimy lecz ostrożnie.
Dziecko 3:

– Gdy jest świetlne skrzyżowanie
na zielonym przechodź,
gdy czerwone świtło widzisz,
nigdy na jezdnię nie wchodź.
Bo kto nie przestrzega
to są potem przykre skutki
- pogotowie – gips na nodze
czy człek duży czy malutki.
Dziecko 4:

– Andrzej biegł za swoją piłką,
nie rozglądał się wokoło,
trącił go samochód mały
potłukł rękę, nogę, czoło.
Dziecko 5:

– Paweł, gdy kolegów zobaczył,
biegł na oślep, nie popatrzył
ani w prawo, ani w lewo.
Widzicie jakie są skutki tego.
(wchodzi Paweł z zabandażowaną całą głową)
Oto Paweł nasz kolega (wskazuje ręką)
teraz go przedstawić trzeba.
Któż by się domyślił tego,
że to klasowy kolega?



 Dziecko 6:
– Kazia bardzo się spieszyła

do ogródka naprzeciwko,
lecz ulica była blizej (Kasia wchodzi kulejąc)
teraz Kasię boli wszystko.
Dziecko 7:

– Grzesio gnał na deskorolce
wszędzie chciał podążyć w pędzie,
lecz nie myślał wcale o tym,
że nieszczęście z tego będzie
(wchodzi posiniaczony Grzesio)
Teraz Grzesio stęka, jęczy,
przez samochód potrącony
przysiągł, że będzie uważał
przy przejściu na drugą stronę
Dziecko 8:

– Piotruś wszystko wie najlepiej,
zawsze chwali się tym bardzo.
Lecz niestety nie wie o tym
jakie jest do przejścia światło.
(Piotruś wchodzi ze spuszczoną głową, zawstydzony)
oto skutki są niewielkie,
bo kierowca wykręcając
wpadł na słup i rozbił auto,
lecz Piotrusia omijając.
Dziecko 9:

– Myśl więc dobrze przyjacielu,
gdy przechodzisz przez ulicę,
samochody nie zabawki
tu gra toczy się o życie.
Dzieci (razem):

– chcialibyśmy, żeby wszystkie dzieci w Polsce te wypadki omijały, żeby wzięły tę
książeczkę i choć trochę poczytały (jedno z dzieci podnosi do góry książeczkę : O
RUCHU DROGOWYM DLA PIESZYCH, pozosatli wskazują palcem na tę
książeczkę).
Piosenka pt :
“Pędzą auta”

                                                                                                              Opracowała :
                                                                                                               Cecylia Roskosz


