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Amelia się nudzi – scenariusz przedstawienia 

 

Przy dźwiękach piosenki „Ulepimy dziś bałwana” dzieci mające role zabawek 

wchodzą na scenę i siadają na krzesłach. Po chwili wbiegają  Amelka i  jej  

opiekunka.  

 

Opiekunka: Amelka, nie martw się. Nie zawsze jest tak, jak chcemy. Pójdziesz 

do teatru z mamą innym razem. A dzisiaj czeka nas świetna zabawa w domu. 

Amelka: (ze złością) Nie chcę się bawić z Tobą! Chcę iść z mamą do teatru! 

Opiekunka: Dzisiaj to niemożliwe. Ale przecież masz tyle pięknych zabawek. 

Spójrz na nie. Myślę, że one bardzo chcą się z Tobą bawić. Mam pewien 

pomysł... 

Amelka: Nie, nie, nie! Nie chcę się bawić! Jestem zła, jestem bardzo wściekła! 

Nie będę się bawić tymi zabawkami. I nie chcę się bawić z tobą. Idź sobie! 

Nudzę się, jest potwornie nudno. Skoro nie mogę iść do teatru to jest nudno. I 

będzie nudno. Nuda, nuda, okropna nuda. Jestem zła, jestem bardzo wściekła! 

Jesteś nudna i zabawki też są nudne. Idźcie sobie stąd – i ty, i zabawki. Nie chcę 

was. 

Opiekunka: Amelko, widzę że jesteś bardzo rozżalona. I przykro mi, że tak jest 

(przez chwilę zastanawia się). Ale wiesz, chyba mam dobry pomysł. Wyjdę 

teraz na chwilę z tego pokoju, a ty grzecznie na mnie poczekaj. Jak wrócę, będę 

miała dla ciebie niespodziankę. Czy może tak być? Obiecaj mi, że grzecznie 

poczekasz tutaj na mnie. 

Amelka: Nie, nie, nie! Nie będę grzeczna, i nie będę spokojnie na ciebie czekała 

(uderza pięściami w podłogę i robi okropne miny). 



Opiekunka: Amelko, ale ja ciebie bardzo proszę. Zrób to dla mnie. Wrócę za 

minutkę i będzie niespodzianka. Zgadzasz się? 

Amelka: (Przez chwilę myśli intensywnie) no dobrze, niech ci będzie. Ale i tak 

jestem zła i bardzo wściekła (mówi to już z mniejszym przekonaniem). 

Opiekunka wychodzi na ok. 20 sekund a potem wraca. Ma na sobie kapelusz 

wróżki, a w dłoni trzyma „czarodziejską różdżkę”. 

Amelka: (Patrzy na opiekunkę i nie wierzy własnym oczom) czy to ty ciociu 

Ewelino? Niby ty, ale wyglądasz zupełnie inaczej. Już sama nie wiem, czy to ty, 

czy ktoś inny (jest trochę zaniepokojona, a trochę zaciekawiona). 

Opiekunka: Oczywiście, że to ja Amelio, ale tak trochę przemieniłam się we 

wróżkę. Czy ładnie wyglądam? 

Amelka: Bardzo ładnie. Dlaczego zawsze nie jesteś wróżką? 

Opiekunka: To trudne pytanie. Chyba nie znam na nie odpowiedzi (uśmiecha 

się tajemniczo). Ale teraz, skoro jestem wróżką, najwyższy czas na czary. Może 

porozmawiamy z twoimi zabawkami? 

Amelka: To niemożliwe. One przecież nie potrafią mówić.  

Opiekunka: Jesteś pewna? Sprawdźmy to. O co chciałabyś je zapytać? 

Amelka: (Trochę nadąsana, bo myśli, że Ewelina sobie z niej żartuje) nie wiem! 

Opiekunka: To ja zapytam twoje zabawki, co robią wtedy, gdy się nudzą. 

(Dotyka lalkę różdżką i zadaje jej pytanie) – Lalko Petronelo, co robisz, gdy się 

nudzisz?  

W tym momencie lalka zaczyna mówić. 

Lalka Petronela: W moim świecie nuda nie istnieje. W czasie wolnym 

zaglądam do kartonów z marzeniami. Wyciągam obrazki. Są wśród nich obrazki 

z motylem i dżdżownicą. Układam piosenkę z klocków wyobraźni. Zaśpiewam 

ją wam. 

Piosenka z podkładem muzycznym: 

Motyl zaprosił dżdżownicę na targ.  

Wąchali czerwone truskawki (muzyka i slajd). 

Oglądali zielone jabłka (muzyka i slajd). 



Próbowali żółte cytryny (muzyka i slajd). 

Wspinali się na czarne jagody (muzyka i slajd). 

To była fantastyczna przygoda (muzyka i slajd). 

Nuda odeszła w dal (muzyka i slajd). 

Daleko stąd, daleko stąd, daleko stąd (muzyka i slajd). 

Jeżeli wróci,  

Wygnamy ją, wygnamy ją, wygnamy ją (muzyka i slajd). 

Bo chcemy się cieszyć i mieć uśmiechów sto. 

By rozdawać je wszystkim dookoła. 

Niech fruwają, jak balony w powietrzu. 

Nasze kolorowe, radosne uśmiechy. 

 

Po zaśpiewaniu piosenki Lalka Petronela podchodzi do kartonów z marzeniami 

i wyciąga z nich obrazki. Pokazuje je dzieciom mówiąc:  

A to właśnie są obrazki z kartonów z marzeniami. Zrobiłam je sama. Spójrzcie 

na te z motylem i dżdżownicą. Widzę, że podobają się Wam. Nic dziwnego, są 

bardzo ładne.  

Lalka Petronela uśmiecha się do dzieci, a potem podchodzi do kartonów i 

wkłada do nich obrazki. Później wychodzi na środek sceny i dyga. 

Opiekunka: Bardzo dziękuję Tobie lalko Petronelo. A teraz zapytam Robota 

Robrojka, co robi wtedy, gdy mu się nudzi. (Dotyka Robota różdżką i zadaje mu 

pytanie) – Robocie Robrojku, co robisz, gdy się nudzisz?  

Robot wstaje i mówi do Amelki: 

Robot Robrojek: Amelko to ja - twój robot. 

Zatrzymuje się, odwraca i idzie w stronę dziewczynki, wyciąga rękę. 

Robot Robrojek: Jestem Robrojek.  

Cofa rękę, odwraca się w stronę publiczności.   

Robot Robrojek: Zobacz, jaki jestem fajny! I mam dobry sposób na nudę. Po 

prostu strasznie się wygłupiam. Tak bardzo, że chce mi się śmiać, radośnie 

śmiać. Nuda wtedy czuje się bezradna i znika. Nie mam pojęcia, gdzie sobie 

idzie. Ważne, że jej tutaj nie ma.    

Zabawnie wygina swoje sztywne ciało. Dziewczynka próbuje go naśladować. Na 

twarzy Amelki pojawia się mały uśmiech. Robrojek chce ją bardziej rozbawić. 



Robot Robrojek: To może ja dla ciebie zatańczę?  

Robot udaje baletnicę. Zrobił skłon i zaciął się. Dziewczynka musi go nakręcić. 

Uśmiecha się. Po nakręceniu Robrojek przyjmuje pozycję psa i mówi: 

Robot Robrojek: Amelko, zobacz: jestem pieskiem! (Udaje psa.) 

Amelka: Robrojek jest pieskiem? (Jest zdziwiona, zaciekawiona. Zaczyna się 

trochę śmiać.) 

Po chwili… robot znowu się zacina. Dziewczynka go nakręca. Robrojek 

przyjmuje pozę ptaka. 

Robot Robrojek: Amelko, zobacz - jestem gawronem! (Udaje gawrona.) 

Amelka: Ojejku! Robrojek jest gawronem! (Jest rozbawiona.) 

Po chwili robot znowu się zacina. Dziewczynka go nakręca. Robrojek przyjmuje 

pozę bociana. 

Robot Robrojek: Amelko, zobacz: jestem bocianem! (Udaje bociana.) 

Amelko: Ojejku! Robrojek jest bocianem! (Jest jeszcze weselsza.) 

Po chwili robot znowu się zacina. Dziewczynka go nakręca. Robrojek odwraca 

się do widzów i mówi: 

Robot Robrojek: Dzieci, zobaczcie! Amelka nareszcie jest wesoła! To ja jej 

jeszcze zaśpiewam.  

Robrojek śpiewa bardzo nieudolnie: la la la la… 

(a potem wychodzi na środek sceny i pięknie się kłania publiczności) 

Opiekunka: Bardzo dziękuję Tobie Robocie Robrojku. A teraz zapytam 

Pajacyka Ignacyka, co robi wtedy, gdy mu się nudzi. (Dotyka Pajacyka różdżką 

i zadaje mu pytanie) – Pajacyku Ignacyku, a co Ty robisz, gdy się nudzisz? 

Pajacyk Ignacyk: Jak to, co robię? Bawię się piłką i gram w ringo. Najchętniej z 

Księżniczką Nieznośniczką Filippą Izabell. Bo ona podoba mi się najbardziej. 

Jest taka ładna i dystyngowana. I ma takie piękne włosy. 

Pajacyk rzuca ringo do Księżniczki, a ona trochę chichocze i odrzuca mu ringo. 

Przez chwilę sobie grają. 



Pajacyk Ignacyk: A jak już zmęczę się zabawami sportowymi to biorę moją 

gitarę i gram na niej. Zaraz dla Ciebie zagram kochana Amelko. I dla Ciebie, 

dobra ciociu Ewelino. Dla mojej ulubionej Księżniczki Nieznośniczki Filippy 

Izabell, i dla wszystkich naszych przyjaciół.  

Pajacyk bierze gitarę, podchodzi do Amelki, siada obok niej i zaczynaj grać. A 

potem odkłada instrument, wychodzi na środek sceny i kłania się. 

Opiekunka: Bardzo dziękuję Tobie Pajacyku Ignacyku. A teraz, zapytam Misia 

Wędrownisia, co robi wtedy, gdy mu się nudzi. (Dotyka Misia różdżką i zadaje 

mu pytanie) – Misiu Wędrownisiu, co robisz, gdy się nudzisz?  

Miś Wędrowniś: Gdy byłem małym niedźwiadkiem nudziłem się bardzo. Mama 

nauczyła mnie nucić piosenkę. Oto ona:  

Piosenka z podkładem muzycznym: 

Gdy nuda Cię spotyka 

nie smuć się  

Wyobraźnia to Twój skarb 

Gdy użyjesz go 

nuda pójdzie w dal 

Spróbuj więc  

i wygnaj ją, zaśpiewaj: 

Nudo odejdź stąd 

Nie chcę cie znać 

Świat ma wiele barw 

 

Miś Wędrowniś: Tata powiedział mi raz: Gdy nuda wraca wyobraź sobie piękny 

świat. 

Ja wyobrażam sobie, że idę w las (slajd i muzyka z lasem) 

Jestem na plaży (slajd i muzyka z plaży) 

Wędruję po górach (slajd i muzyka z gór) 

Tańczę na pustyni (slajd i muzyka z pustyni) 

Nuda odchodzi w dal 
 

Opiekunka: Bardzo Tobie dziękuję Misiu Wędrownisiu. Amelko, a od kogo 

jeszcze chciałabyś się dowiedzieć, w jaki sposób odgania nudę?   

Amelka: Ciociu Ewelino, zaraz Tobie odpowiem na to pytanie, ale Miś 

Wędrowniś tak ładnie śpiewał, i ja też chciałabym teraz zaśpiewać jakąś 

piosenkę. A dokładnie  - moją ulubioną piosenkę. Czy mogę? 



Opiekunka: Tak Amelko, zaśpiewaj. Koniecznie zaśpiewaj. 

Amelka śpiewa na podkładzie piosenkę „Ulepimy dziś bałwana”. Gdy skończy 

śpiewać, opiekunka zadaje jej pytanie. 

Opiekunka: Amelko, to powiedz mi teraz, od kogo jeszcze chciałabyś się 

dowiedzieć, w jaki sposób odgania nudę?   

Amelka: Ciociu Ewelino, proszę Ciebie bardzo, zapytaj o to Księżniczkę 

Nieznośniczkę Filippę Izabell. Teraz, niech ona powie, jak radzi sobie z tą 

okropną nudą. Bo bardzo chciałabym to wiedzieć. 

Opiekunka: Dobrze Amelko, ale przecież dobrze wiesz, że Księżniczka 

Nieznośniczka Filippa Izabell jest nieznośna i prawie nigdy nie odpowiada na 

zadawane jej pytania. 

Amelka: Tak, wiem ciociu Ewelino, że tak jest, ale może tym razem będzie 

inaczej. A ja tak bardzo chcę wiedzieć, co Nieznośniczka robi, żeby się nie 

nudzić. 

Opiekunka: Dobrze, w takim razie zapytam ją o to. Za efekt jednak nie ręczę. 

(Dotyka Księżniczkę różdżką i zadaje jej pytanie) – Księżniczko Nieznośniczko 

Filippo Izabell, co robisz, gdy się nudzisz?  

Księżniczka Nieznośniczka Filippa Izabell: (Księżniczka najpierw udaje, że nie 

słyszy, potem patrzy na Ewelinę i robi głupie miny, a na końcu mówi): To moja 

sprawa, nic Wam do tego. 

Opiekunka: A nie mówiłam?! Nieznośniczka zazwyczaj jest nieznośna. 

Amelka: (Mówi zasmucona) To prawda, ale myślałam, że tym razem będzie 

inaczej.  

Pajacyk Ignacyk: To nie tak, ona tylko troszkę się wygłupia. Filippa nie lubi, 

jak jest zbyt grzecznie i nudno. Ona lubi, gdy coś się dzieje. Dlatego udaje, że 

jest nieznośna.  

Księżniczka Nieznośniczka Filippa Izabell: (Mówi bardzo emocjonalnie mocno 

rozłoszczonym głosem): Do stu tysięcy błękitnych par kaloszy, co to ma być?! 

Dlaczego mówisz za mnie? Jestem nieznośna i tyle! Jestem nieznośna, będę 

nieznośna i chcę być nieznośna, tralalalalala . 



Pajacyk Ignacyk: Twoje zachowanie Filippo tylko potwierdza to, o czym przed 

chwilą mówiłem. A na dodatek jesteś trochę dziecinna. I zakładam się o sto 

tysięcy pysznych galaretek w czekoladzie, że nie odpowiesz cioci Ewelinie na 

jej pytanie. 

Księżniczka Nieznośniczka Filippa Izabell: Tratatata, mylisz się. Oczywiście, 

że odpowiem. Gdy nawiedza mnie nuda, to pozbywam się jej, opowiadając 

innym zabawkom niezwykle ciekawe bajki. A czasami proszę Petronellę, żeby 

to ona opowiedziała mi jakąś tajemniczą historię, na przykład o złotym 

nosorożcu lub dzielnych krasnalach szukających zagubionych w lesie dzieci. 

Czasami też, gdy się nudzę, proponuję Tobie żebyśmy zagrali w ringo. 

Pajacyk Ignacyk: Tak, to prawda. Bardzo lubię grać z Tobą w ringo. 

Opiekunka: Filippo, cieszę się, że tak wyczerpująco odpowiedziałaś na moje 

pytanie.  I myślę, że opowiadanie bajek to świetny sposób na nudę. Amelko, 

kogo teraz zapytamy? 

Amelka: Wróżko Ewelino, a może spraw, żeby wszystkie zabawki ożyły 

jednocześnie i mówiły w takiej kolejności, jak chcą. Czy to możliwe? 

Opiekunka: (Marszczy brwi i przez chwilę poważnie się zastanawia) Amelio, 

chyba znam stosowne zaklęcie. To chyba jest możliwe.  

Staje na środku sceny, maksymalnie się koncentruje, w magiczny sposób porusza 

rękoma a potem mówi głośno i wyraźnie 

Opiekunka: Życiodajne czary! Energiczne dary! Czary, dary! Niech życzenie 

Amelki spełni się! 

Po chwili wszystkie zabawki ożywają, zaczynają się energicznie poruszać i 

szepcą coś do swoich sąsiadów. Po chwili głośno do wszystkich jako pierwsza 

mówi Lalka z fletem: 

Lalka z fletem - Flecistka: Chciałabym powiedzieć, chciałabym powiedzieć, jak 

to u mnie jest z nudą.  Ja to się nigdy nie nudzę. Bo gdy jest mi smutno, 

wyciągam mój flet i gram na nim. Gram bardzo ładnie. Zresztą, posłuchajcie 

sami. (Flecistka gra, a gdy kończy, zadaje Amelce pytanie.) 

Flecistka: A może też chcesz zagrać? Spróbuj! To cudowne uczucie, grać na 

flecie. Spróbuj koniecznie! 

Amelka: Tak, tak, chcę spróbować! Bardzo chcę spróbuję. Daj mi flet. 



Flecistka: (Podaje Amelce flet) Proszę, oto mój flet. Uważaj na niego, jest 

bardzo delikatny. 

Amelka: (Bierze flet z rąk Flecistki i próbuje grać, ale nie wychodzi jej to, z jej 

ust wydobywają się jakieś nieskładne dźwięki) Mówi: Gram jakoś inaczej, niż ty. 

Nie tak ładnie. Chyba nie umiem (jest trochę smutna). 

Flecistka: Nie martw się, na razie nie umiesz, ale kiedyś się nauczysz. Tak się 

stanie, jeżeli tylko będziesz chciała. Ciocia Ewelina na pewno Tobie pomoże.  

Ewelina – Wróżka kiwa głową „na tak”, a potem mówi: 

Ewelina: Pewno, że Ciebie nauczę, ale najpierw zagram sama. 

Ewelina gra na swoim instrumencie. 

Ewelina: To jak Amelko, chcesz się nauczyć grać? 

Amelka: Tak, tak, tak, chcę się nauczyć. Będę bardzo się starała. Teraz już 

nigdy nie będzie mi smutno i nie będę się nudziła. I jeszcze będę opowiadała 

Wam bajki, grała w ringo, rysowała obrazki i wyobrażała sobie różne piękne 

miejsca. Będę robiła wszystko to co Wy robicie, żeby się nie nudzić. To dobre 

sposoby.  

Opiekunka: Cieszę się Amelko.      

Kaja - Lalka Baletnica: A ja tańczę, gdy jest mi smutno lub gdy się nudzę. I też 

lubię grać wtedy w ringo. Ale Pajacyk Ignacyk rzadko mi proponuje żebyśmy 

zagrali. On zazwyczaj chce grać w ringo tylko z Księżniczką Nieznośniczką. 

(Patrzy na Nieznośniczkę i robi do niej brzydkie miny. Nieznośniczka najpierw 

odpowiada jej tym samym, a potem uśmiecha się do niej i serdecznie macha 

ręką. Kaja tanecznym krokiem podchodzi do niej i zaczyna tańczyć. Po 

skończonym tańcu wszyscy biją jej brawa).      

Amelka: Pajacyku Ignacyku, nie spodziewałam się czegoś takiego po Tobie! 

Chyba powinieneś się wstydzić. Proszę, nie bądź taki niedobry dla Zuzi – mojej 

Lalki Baletnicy. 

Pajacyk Ignacyk: (Mówi mało przekonującym głosem): Dobrze Amelio, 

zastanowię się nad tym.  

Strażak Konstanty: A ja też chcę Wam powiedzieć, jak pozbywam się nudy. 

Koniecznie muszę to Wam powiedzieć. Już nie mogę wytrzymać. Tak długo nie 



mogłem mówić. (Zapowietrza się na chwilę od emocji i potem kontynuuje 

dalej.)     

Strażak Konstanty: Ja gdy się nudzę, to przypominam sobie od razu, co zrobić, 

żeby się nie nudzić. A to przecież takie proste. Wystarczy wyobrazić sobie, że w 

pokoju Amelki jest pożar i zacząć go gasić. O, tak (pokazuje jak gasi 

wyobrażony pożar). 

Amelka: No, ja nie wiem, czy to dobry sposób dla mnie. 

Opiekunka: Amelio, nie odrzucaj tak od razu sposobu Strażaka Konstantego. 

Zabawy w zawody mogą Ciebie sporo nauczyć. I są niebywale fascynujące. 

Amelka: Skoro tak mówisz Ciociu Ewelino, to zmieniam zdanie. Sprawdzę 

jutro, jak to jest być strażakiem i gasić pożary. I podoba mi się bardzo to słowo, 

które przed chwilą wymówiłaś: „fascynujące”, „fascynujące”, och, jakie to 

piękne słowo. 

Strażak Konstanty: Ale to będzie jutro wspaniała zabawa!  

Miauu - Kot w Butach: Miau, miau, najwyższa pora żebym także ja podzielił 

się z wami moim doświadczeniem. Ja, Kot w Butach o imieniu Miauu nudzę się 

niezwykle rzadko. Ale gdy się nudzę, to i tak krótko się nudzę, bo wtedy wiem 

co zrobić, żeby się nie nudzić! 

Opiekunka: To, co mówisz jest bardzo ciekawe, ale co właściwie wtedy robisz 

Kocie Miauu? 

Miauu - Kot w Butach: Co wtedy robię? To proste, albo odwiedzam Pana 

Sobiepana, który dzięki mojemu sprytowi został Panem Wielkich Włości (jeżeli 

dzieci znają bajkę o „Kocie w butach”, to wiedzą o kim mowa – to mówi w 

specyficzny sposób), albo sobie śpię, bo bardzo lubię to robić. Czasami wtedy 

zaczynam też rojbrować, dokazywać co nie miara - bo to też bardzo lubię robić. 

Ale po co tyle gadania. Siedzimy tylko i cały czas coś mówimy. A ja chciałbym 

teraz sobie potańczyć. Chodźcie wszyscy do kręgu i ruszajmy w kocie tany. 

Amelka: Właściwie – dlaczego nie. To świetny pomysł. A co Ty o tym myślisz 

Ciociu Ewelino? 

Opiekunka: Miałam nadzieję, że ktoś to w końcu zaproponuje. Dziękuje Tobie 

Kocie w Butach Miauu. A zatem – ruszajmy w kocie tany. Chodźcie tu wszyscy. 

 



WSZYSCY TAŃCZĄ DO MUZYKI GITAROWEJ  

 


