
Scenariusz teatrzyku „O misiu, któ ry 
ódwaz ył się byc  mądrym” 

Dorota Kapica. Akademia Malucha Zambrów 
 

Witam was drogie dzieci, waszych ulubieńców i naszego gościa sierżant sztabową Komendy 
Powiatowej Policji w Zambrowie p. Agnieszkę Predko. Dzisiaj szczególny dzień, a może wiecie, jaki?  – 
Święto Pluszowego Misia. W takim razie zacznijmy od wspólnej zabawy ze swoim ukochanym 
pluszaczkiem „Dwa malutkie misie”.  Rozejrzyjcie się wokoło, czy widzicie tu jakieś znajome misie?  
- Puchatek, troskliwe misie, Gumisie, Miś Uszatek. 
Cieszę się, że znacie Misia Uszatka, bo za chwilę nasz gość przeczyta wam historię o tym,  jak trafił on 
do dzieci, by opowiadać im o swoich wędrówkach i przygodach. Posłuchajcie. 
A teraz, niespodzianka – dzieci z grupy teatralnej „Gwiazdeczki”  zapraszają wszystkich na 
przedstawienie „O misiu, który odważył się być mądrym”.  
Piosenka „Pluszowy miś..”. 
A teraz sprawdzimy, czy dzieci zapamiętały rady misia i pani policjantki. Jeśli zdanie jest prawdziwe, 
dzieci podnoszą w górę swoje misie. 

 Przez ulicę przechodzimy na zielonym świetle. 

 Jezdnia to miejsce do zabawy. 

 Na rowerze jeździmy zawsze w kasku. 
Brawa dla wszystkich dzieci, dziękujemy za wspólne spotkanie, kochajcie swoje misie i pamiętajcie o 
nich nie tylko w dniu ich święta, ale każdego dnia.  
Każda grupa tworzy pociąg i w rytm piosenki „Jadą, jadą misie” odjeżdża do swojej sali. 
 
 

Scenariusz przedstawienia pt.  
„O misiu, który odważył się być mądrym” 

 
 Michał (siedzi na ławce, wstaje) 
Miś Uszatek to był miś Dorotki. 
Bardzo miły i słodki. 
Choć przyjaciół miał niemało, (wskazuje na widownię) 
braciszka mu brakowało. 
Gdy usłyszał o Misiu Pluszowym,  krzyknął: 
 Miś Uszatek:  Maciek (wchodzi na scenę z widowni) 
To mój starszy brat! 
Tylko gdzie on ma kryjówkę? 
Dziś wyruszam na wędrówkę. 
I przemierzę kawał świata, 
ale znajdę Misia brata! 
Amelka (wychodzi zza kulis) 
Uszatek wziął rowerek mały. 
Kręcą, kręcą się pedały… 
Nagle ostro miś hamuje, 
Pani Policjantka go zatrzymuje. 
(wraca za kulisy) 
Marysia(siedzi przy pani Policjantce) 



Misiu uważaj, jedź wolniej trochę 
i koniecznie załóż kask na głowę. 
Bez kasku jest niebezpieczne. 
Maciek 
Tak mi wstyd, przepraszam, 
już więcej nie będę. 
  
(wchodzi Zosia i Karolinka) 
Zosia 
Jedzie nasz miś dalej, 
(w tym czasie na scenę wbiegają Ada i Oliwka)  
aż tu nagle huk i świst  
na chodniku słychać pisk. 
Karolinka 
Dziewczynki, które ze szkoły wracały, 
na czerwonym świetle  
przez ulicę przebiec chciały.  
Maciek 
Tak nie wolno!  
To są złe zwyczaje! 
Marysia 
Niech pamięta każda z was: 
Gdy zielone – idź, nie zwlekaj! 
Gdy czerwone – stój i czekaj. 
 Wszyscy śpiewają 
Czerwone światło stój, zielone światło idź. 
Na żółtym świetle zawsze czekaj, tak już musi być. 
(W czasie piosenki dziewczynki wychodzą, 
a na scenę wchodzą chłopcy i grają w piłkę.) 
Julia 
A nasz  Miś Uszatek ruszył dalej żwawo. 
Rozgląda się uważnie: 
patrzy w lewo, w prawo 
I cóż widzi: chłopca grającego blisko ulicy. 
Miś - Maciek 
Jak można grać tuż przy ulicy? 
Tyle wypadków tak się zdarzyło! 
Natychmiast przestań! 
Wielki nieszczęście może Cię spotkać.     
(wchodzi Ada i Oliwka) 
Ada 
Słysząc, co mówi taki miś miły, 
Chłopiec się mocno zawstydził. 
Bo te przestrogi przecież dobrze znał, 
tylko na chwilę zapomniał. 
Oliwka 
Uszatek zmartwiony i zmęczony,  
Wracać do domu był już gotowy, 
Aż wreszcie ujrzał sklep zabawkowy, 
w którym na wystawie siedział Miś Pluszowy. 
 Miś Maciek 
Dzień dobry, jestem Uszatek, 



i brata Misia poszukuję. 
 Miś Pluszowy - Filip 
Ja też bardzo chcę mieć przyjaciela 
 Miś Maciek 
Proszę wsiadaj 
Do domu Cię zabieram! 
  
Julia 
Razem ze sklepu wyjechali 
I nigdy się nie rozstawali. 
Karolinka 
W drodze powrotnej Uszatek ujrzał wielkie zmiany 
i był nimi oczarowany. 
(Ada i Oliwka przechodzą przez ulicę, a chłopcy grają w piłkę) 
Dziewczynki przechodziły na zielonym świetle,  
A chłopiec w piłkę grał bezpiecznie. 
 Miś Maciek 
Cieszę się bardzo, że dzieci o zasadach bezpieczeństwa 
już pamiętają i swojego życia na wypadki nie narażają. 
(Do misiów podchodzi policjantka) 
Miś  Filip 
Wy też moi mili o tym pamiętajcie 
I z rad Pani Policjantki zawsze korzystajcie. 
Wszystkie dzieci wychodzą na scenę 
Piosenka „Pluszowy miś” 
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