Każdy z Was zapewne zna wiersz Jana Brzechwy „Na straganie”. To humorystyczny
utwór, który szybko wpada w ucho, a następnie zapada w pamięć. Chciałabym abyśmy dzisiaj
spojrzeli na niego, jak na scenariusz krótkiej inscenizacji. Proponuję teatrzyk kukiełkowy.
Nasza zabawa w teatrzyk będzie przebiegała w trzech etapach:
•
•
•

praca z tekstem;
wykonanie papierowych kukiełek;
inscenizacja wiersza.

Najpierw kilkakrotnie przeczytajcie wiersz i zwróćcie uwagę na to, jakie warzywa w nim
występują i jakie emocje towarzyszą ich wypowiedziom, czy wyrażają np. złość, litość, radość
czy smutek ?

Jan Brzechwa „Na straganie”

Na straganie w dzień targowy
takie słyszy się rozmowy:
- "Może pan się o mnie oprze,
Pan tak więdnie, panie koprze."

"Cóż się dziwić, mój szczypiorku,
Leżę tutaj już od wtorku!"

Rzecze na to kalarepka:
-"Spójrz na rzepę - ta jest krzepka!"

Groch po brzuszku rzepę klepie:
- "Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?"

- "Dzięki, dzięki, panie grochu,
Jakoś żyje się po trochu.

Lecz pietruszka - z tą jest gorzej:
Blada, chuda, spać nie może."

- "A to feler" - westchnął seler.

Burak stroni od cebuli,
a cebula doń się czuli:
- "Mój Buraku, mój czerwony,
czybyś nie chciał takiej żony?"

Burak tylko nos zatyka:
"Niech no pani prędzej zmyka,
ja chcę żonę mieć buraczą,
bo przy pani wszyscy płaczą."

- "A to feler" - westchnął seler.

Naraz słychać głos fasoli:
- "Gdzie się pani tu gramoli?!"
- "Nie bądź dla mnie taka wielka" - odpowiada jej brukselka.

- "Widzieliście, jaka krewka!" - zaperzyła się marchewka.
- "Niech rozsądzi nas kapusta!"

- "Co, kapusta?! Głowa pusta?!"

A kapusta rzecze smutnie:
- "Moi drodzy, po co kłótnie,
po co wasze swary głupie,

wnet i tak zginiemy w zupie!"

- "A to feler" - westchnął seler.

Następnie postarajcie się nauczyć tekstu na pamięć i wyrecytujcie go przy pomocy gestów,
ruchu i mimiki. Spróbujcie sami stworzyć każdą postać, nadając jej odpowiedni głos
i charakter. Pamiętajcie również o narratorze. Tę rolę możecie odegrać sami albo wasze
rodzeństwo lub rodzice.
Przykładową interpretację tekstu znajdziecie w poniższym linku:
https://www.youtube.com/watch?v=2t-cslxPlV8

Do inscenizacji kukiełkowej potrzebne nam będą również kukiełki, które wykonamy
na zajęciach plastycznych w poniedziałek. Przygotujcie sobie kolorowy blok, nożyczki, klej,
czarny marker i długie patyczki do szaszłyków.
A dzisiaj, życzę miłej zabawy z tekstem.

