
O SCENARIUSZU 

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowany scenariusz nowego przedstawienia pt. „ Z prochu i żebra”, które jest 
przeznaczone do realizacji przez dzieci  w wieku szkolnym (wersja pełna) oraz przez przedszkolaków (wersja nieco okrojona). 
Scenariusz przeznaczono do wystawienia na Dzień Matki i Ojca (albo — inaczej — na Dzień Rodziny). To tłumaczy specyficzny 
humor i przesłanie tekstu. 

Zasadniczym walorem tego scenariusza jest to, że można z niego z łatwością wyodrębnić znaczny fragment i — bez szkody dla 

całości — wystawiać na przeglądach i konkursach teatralnych, gdzie czas występu jest często ograniczony. Kolejną zaletą jest 
możliwość prezentacji utworów wokalno-muzycznych, które zawiera scenariusz, na festiwalach i przeglądach piosenki. 

Czas przedstawienia: około 30–40 minut, zależnie od tego, czy zrealizujecie go w całości, czy w wersji skróconej. 

Fabuła opowiada o pierwszych rodzicach i stworzeniu świata. „Stworzenie świata” dzieci omawiają w szkole na lekcjach języka 
polskiego, nie mówiąc już o katechezie, gdzie jest to zagadnienie fundamentalne. Dlatego scenariusz „Z prochu i żebra” ma 
walory edukacyjne, a duży ładunek emocji i humoru z pewnością uatrakcyjni przedstawienie:  

BÓG 

Ewo, Adam będzie twym mężem. 

Adamie, Ewa będzie twą żoną. 

Jesteście pierwszą parą tu zaślubioną. 

ADAM bierze EWĘ za rękę i mówi: 

Żono, pobiegnijmy gdzieś w podróż poślubną! 

EWA 

Tutaj, w ogrodzie, będzie nam nudno? 

Kochany, nie bądź narwany! 

Jesteśmy przekonani, że piękna muzyka i teksty dialogów, narracji i piosenek wzbudzą sympatię szczególnej dla dzieci 
publiczności. 

Scenariusz zawiera sześć piosenek i kilka ilustracji muzycznych, które podkreślają wymowę poszczególnych scen i wzbogacają 
je. Są też efekty dźwiękowe, mające oddziaływać na wyobraźnię i uatrakcyjnić scenariusz. 

Akcja zaczyna się aktem stworzenia świata. 

Możecie ten fragment scenariusza wykorzystać na obchody Dnia Ziemi. 

Większa część scenariusza dotyczy jednak stworzenia pierwszych rodziców. Kończy się „narodzinami” dzieci oraz niezwykle 
ciepłym odniesieniem do rodziców i piosenkami zawierającymi niezwykły ładunek emocji. Wzruszenie rodziców gwarantowane! 

DZIECKO IV 

Mamo, tato, 

Jesteście naszym rajem, 

Ogrodem, 

Którego nie możemy utracić. 

Tak bardzo was kochamy! 

1. Mama i tata 

Wypełniają 

Świat miłością. 



2. Pachną ogrodem 

W którym serca 

W górę rosną. 

Refren:  

A dzieci jak owoce 

W ogrodzie dojrzewają 

Chronione 

Miłością mamy. 

A dzieci jak owoce 

W ogrodzie dojrzewają 

Chronione 

Miłością taty. 

Ważna informacja! Jeśli macie Państwo ambicję wystawić dłuższą sztukę teatralną, można nabyć drugi scenariusz, pt. 
„Zagubiony czas”, i zrealizować oba w formie przedstawienia trzyaktowego. Oba scenariusze przygotowaliśmy tak, by zawierały 
elementy wspólne (szczególnie CZAS, ale również SŁOŃCE, KSIĘŻYC, KWIATY, ANIOŁY, WĄŻ, DRZEWA, PIES, odniesienia do 
RAJU), a także umożliwiły zaangażowanie wielu aktorów (w obu przedstawieniach występuje kilkanaście tych samych postaci). 
Wszystko zaczyna się więc w raju, a kończy w teraźniejszości, czyli w „Zagubionym czasie”. 

BÓG woła za nimi: 

Ludzie! 

Posyłam za wami CZAS. 

Niech wasze rodziny rozkwitają bujnie! 

Tak gospodarujcie czasem, 

Aby go wam nie brakło, 

Dla dzieci szczególnie. 

INFORMACJA DLA REALIZUJĄCYCH  

Nasza propozycja posłuży Wam do uświetnienia takich uroczystości jak: „Dzień Matki”, „Dzień Ojca” lub obchodzony w wielu 
szkołach „Dzień Rodziny”.  Akt stworzenia świata, możecie wykorzystać podczas obchodów „Dnia Ziemi” 

Tekst scenariusza jest przystosowany do możliwości zarówno przedszkolaków jak i uczniów szkoły podstawowej. Dla tych 
pierwszych przygotowaliśmy wersję nieco skróconą. Na płycie CD, tej samej, na której znajduje się ścieżka dźwiękowa do 
przedstawienia, znajdują się pliki z tekstem gotowym do wydrukowania. 

Wśród piosenek są takie, które należy odtworzyć z wokalem. Jeśli jednak uznacie za stosowne, możecie wykorzystać wszystkie 
piosenki z wokalem. Wtedy dzieci będą się pewniej czuły. Na płycie znajdują się utwory w dwóch wersjach – do Was należy 
wybór. Uczniowie szkoły podstawowej bez problemu powinni sobie z nimi poradzić. 

Scenariusz daje możliwość zaangażowania dorosłych (rola BOGA, NARRATORA, ADAMA, EWY). Pomyślcie nad wspólnym 
występem rodziców i dzieci. Takie eksperymenty wzbudzają ogromne zainteresowanie. 

Chcielibyśmy dotrzeć z naszą propozycją również do katechetów i polonistów. Akt stworzenia świata pojawia się przecież na 
lekcjach w szkole. 

Kupującym tę usługę, jaką jest scenariusz z dołączoną płytą ze ścieżką dźwiękową udzielamy 
jednorazowej licencji na wykorzystanie wg Regulaminu Sklepu Internetowego Biała Łódka. 
Płyta jest uzupełnieniem scenariusza, a zatem niemożliwym jest zakup oddzielnie samej płyty 
ze ścieżką dźwiękową. 
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