Kwiecień 2010
Scenariusz przedstawienia
„ Szczęście”
Udział w grupy teatralnej „Koszałki”
w
III POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE ATRYSTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI
PROFILAKTYCZNEJ
„ Człowiek dar dany i zadany”
Pod patronatem Starosty Powiatu Garwolińskiego
Cele:
- popularyzacja zdrowego stylu życia i pogłębiania wiedzy z zakresu
profilaktyki uzależnień
- kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć
- ćwiczenie artykulacyjne
- uwrażliwienie na wartości etyczne i patriotyczne
- rozwijanie wartości plastycznych, manualnych poprzez wykonywanie
scenografii i rekwizytów
- wzmocnienie poczucia własnej wartości

Metody
- metoda aktywizujące, dram, ćwiczenia alternatywnych metod nauczania
Formy
- zespołowa, zabawy twórcze

Przebieg zajęć
1. Zajęcia teatralne – ćwiczenia

2. Pisanie scenariusza przedstawienia
3. Zajęcia plastyczne – malowanie scenografii, rekwizyty, ogród
z bibułowych kwiatów
4. Próby do przedstawienia
5. Występ
Scenariusz przedstawienia „Szczęście”
Wiadomości dnia
W szkole w Trzciance zabrzmiał ostatni dzwonek. Był to szczególnie ważny
i uroczysty moment dla uczniów klasy trzeciej, którzy w tym roku kończą
edukację. Wychowankowie dziękowali dyrekcji i wszystkim pracownikom
ośrodka.
Sport
Wakacje tuż, tuż. Pamiętajmy ,że prawdziwy wypoczynek to ruch na świeżym
powietrzu. Proponujemy wycieczki rowerowe, spacery, kąpiele w bezpiecznych
miejscach w obecności dorosłych.
Sport
Zbliżają się wakacje. Czas zadbać o kondycję fizyczną. Proponujemy wycieczki
rowerowe po wyznaczonych szlakach rowerowych
Reklama
Chcesz być piękny i zdrowy. Pij mleko od krowy.
Przerywamy reklamę
Wiadomości z ostatniej chwili:
Podajemy informację z ostatniej chwili. W dzisiejszym losowaniu dużego lotka
padła gówna wygrana. Szczęśliwy posiadacz kuponu złożonego w kolekturze w
Garwolinie wygrał 15 milionów 120 tysięcy złotych.
Gratulujemy wygranej! A dla wszystkich Państwa na otarcie łez piosenka.
Muzyka – Abba Many, many
Kobieta

Ludzie to mają szczęście.
Mi pozostaje tylko poważyć.
Gdybym tak ja wygrała.
Kupiłabym willę z basenem, futro z norek, a co niech sąsiadki zazdroszczą!
Jeździłabym mercedesem, a na tacę to nawet 10 złotych bym dawała.
I jeszcze wakacje na Hawajach, a w zimę w Alpy....
Do mieszkania wchodzi córka - Kasia
Kasia
Cześć mamo!
Kobieta
Cześć Kasiu! Co tam w szkole?
Kasia
W szkole nic specjalnego, ale wiesz co się dowiedziałam od Julki, że ta ruda
z IIIc wygrała casting na udział w reklamie.
Niektórzy to jakby byli w czepku urodzeni. Taka chuda i ruda. Ciągle się
gimnastykuje i je te roślinne dziwactwa, aż się suchot nabawiła.
Kobieta
Jeszcze i ta. Już nie mogę słyszeć o tym ludzkim nieszczęściu
Przytula córkę.
Do mieszkania wpada Piotrek. Rzuca plecak, siada w fotelu
Piotrek
Mamo, kiedy obiad? Jestem głodny jak wilk.
Piotrek Po chwili
Mamo, czy my mamy rodzinę za granicą?
Kobieta

Nie, a dlaczego pytasz?
Piotrek
Niektórzy to mają dopiero szczęście. Wyobraź sobie, że do Kuby przyjechał
wujek z Ameryki i przywiózł mu laptopa.
Kobieta
W życiu już tak jest. Jak ktoś jest uczciwy to rodziny zagranicą nie ma. Sam
widzisz, taki Kuba- z angielskiego sobie nie radzi, ale wujka w Ameryce ma!
Biedne dziecko, takie nieszczęśliwe. Do reklamy go nie biorą, nie ma wujka w
Ameryce...Co za pech, co za pech!
Biednemu to zawsze wiatr w oczy.
wchodzi mężczyzna
Mężczyzna
Cześć kochanie, cześć dzieciaki! Kowalski dostał awans!
Taki to myśli, że jak jest wysportowany to cały świat należy do niego.
I jeszcze ciągle się uśmiecha. Taki szczęśliwy.
Kobieta
Nic nie mów.Za dużo tego ludzkiego szczęścia. A może by tak pójść do wróżki,
odprawi jakieś czary, to szczęście do nas się uśmiechnie.
Piotrek
Lepiej kupić amulety!
Kasia
Albo królicze łapki nad łóżkiem!
Kobieta
O biedne , biedne my sieroty.
Dzwonek do drzwi. Wchodzi listonosz
Listonosz

Dzień dobry. Przyniosłem państwu telegram.
Proszę tu pokwitować. Do widzenie!
Kobieta otwiera telegram, czyta ze zdziwieniem, nagle zaczyna tańczyć. Rodzina
patrzy na nią zdziwiona, nic nie rozumie
Kobieta
Nareszcie! Nareszcie! Hura! Posłuchajcie!
DZIŚ DO WAS PRZTCHODZĘ. STOP. PRZYGOTUJCIE SIĘ. SZCZĘŚCIE.
Paweł
Pewnie wujek z ameryki. Dostanę laptopa!
Kasia
Będę sławna. Zagram w reklamie!
Mężczyzna
O rany. Dostanę awans.
Kobieta
Szczęście kochani. Szczęście!
Przyjdzie do nas i wszyscy pękną z zazdrości! Willa z basenem, mercedes,
wakacje w Hawajach!
Słuchajcie. Musimy się przygotować.
Rodzina się szykuje. Mąż zakłada krawat, Piotrek marynarkę, Kasia czesze
włosy, maluje się, kobieta maluje paznokcie
Wszyscy z poważnymi minami siadają.
Nie odzywają się do siebie. Słychać muzykę – ptaki. Po jakimś czasie
Tata czyta gazetę, Piotrek gra na komputerze, Kasia przegląda gazetę
Piotrek
Tato, nudzi mi się. Kiedy wreszcie to szczęcie przyjdzie?
Mężczyzna

Bądź grzeczny, niedługo!
Pojawia się wędrowiec – gra na skrzypkach
Piotrek
Czy pan jest wujkiem z Ameryki?
Wędrowiec
Nie, ale...
Mężczyzna
To, co pan tu robi. Proszę wyjść, bo my czekamy na szczęście.
Wędrowiec
Ja chciałbym Wam dać coś ważnego, bez czego nie można żyć szczęśliwie.
Kasia
Futro dla mamy!
Wędrowiec
Nie
Kobieta
A co? udział w reklamie?

Wędrowiec
Nie. Chcę wam pokazać jak osiągnąć prawdziwy dar - szczęście
Kobieta
Szczęście miało do nas dzisiaj przyjść
Wędrowiec
Przyszło
Mężczyzna

Jak to?
Wędrowiec
Przyszło. Ale wy go nie zauważyliście. Nie usłyszeliście śpiewu ptaków, szumu
drzew, uśmiechu dziecka...
Kasia
I to ma być szczęście.
Wędrowiec
To jest szczęście. Największy dar i zadanie człowieka. Może być w was już na
zawsze. Musicie tylko pamiętać o ogrodach?
Na scenie pojawiają się parawany, na których przypięte są kolorowe kwiaty.
Cicha muzyka. Śpiew ptaków.
Kasia
Jak tu pięknie. Nigdy tu nie byliśmy.
Wędrowiec
Byliście, ale szybko zapomnieliście o tym pięknym ogrodzie.
Zamieniliście go na marzenia o sławie i bogactwie.
Wędrowiec
Mam dla was prezent, którego tak oczekiwaliście.
Rafał – gimnastykuj się codziennie, bo to zdrowo i przyjemnie
Natalia – Jedz owoce i warzywa a uśmiechnie ci się mina
Weronika- Alkohol i narkotyki to używki złe, unikaj ich a uśmiechniesz się
Wędrowiec
Pozwólcie by w waszym sercu zakwitły kwiaty szczęścia.
Muzyka- pamiętajcie o ogrodach
(Rozdajemy kwiaty ludziom na widowni z karteczkami)
Opracowanie mgr Bogusława Szaniawska

