Kosmici w klasie
(scenario)
SCENA 1 OKNO
W zbliżeniach widać jak ktoś zapina koszulę hawajską, zakłada kapelusz, okulary.
Druga osoba ma coś dziwnego na głowie - durszlak, zakłada rękawiczki, poprawia
sobie różki, trzecia czesze ogonek, poprawia grzywkę….
SCENA 2 KORYTARZ
Detal kółeczka walizki. Te trzy osoby idą w zwolnionym tempie po szkolnym
korytarzu, są lekko niepewni, zagubieni. Mijają Przewodnika.
PRZEWODNICY
-

Heja, w naszej szkole jest ostatnio dużo nowych osób. Jak wiecie,
przychodząc do nowego miejsca, można czuć się trochę zagubionym i
zestresowanym. Oto kilka porad jak ogarnąć sytuację.

TYTUŁ
SCENA 3 KLASA
Nowi w szkolnych sytuacjach.. klasa - siedzą w ławkach - czują się nieswojo.
PRZEWODNICY
(siedząc na ławce z przodu)
-

Pamiętaj, tak naprawdę nowa osoba w klasie, to nie magiczne
stworzenie czy turysta, ani tym bardziej kosmita. Nie wpadł tu z jakiejś
bajki ani nie przyleciał z kosmosu. Nie traktuj go jak kogoś obcego!

SONDA 1
Jak wyglądał twój pierwszy dzień w nowej klasie?
SCENA 4 KORYTARZ
Nowi w codziennych sytuacjach na korytarzu szkolnym. Sami siedzą, mają trudność
w rozmowie, jury ocenia ich na kartkach z ocenami.
PRZEWODNICY
(off)
Wyobraź sobie, że jesteś sam w nowej grupie. Nie wiesz jak zagadać, wszyscy inni
świetnie się znają, bawią razem, a ty nie wiesz co ze sobą zrobić.

Nowe osoby w klasie często czują się nieswojo, nikogo nie znają, czasami mówią w
innym języku. Mają wrażenie, że cała uwaga skupia się tylko na nich. Boją się, że
ktoś ich źle oceni, że nie znajdą nowych przyjaciół.
SONDA 2
Co myślisz, jak czuje się nowa osoba w klasie?
- nie zna nikogo, boi się, że źle wypadnie….
SCENA 5
W JAKIMŚ MIEJSCU, np. okno
PRZEWODNICY
Pojawienie się nowej osoby w grupie dla wszystkich jest trudne, ale może też być
super szansą na poznanie się nawzajem. Możesz sprawić, że nowy znajomy
poczuje się w twojej klasie dobrze i bezpiecznie. Jeśli widzisz kogoś, kto nie ma z
kim pogadać….
a)
b)
c)
d)
e)

podejdź i zaproś do wspólnej zabawy
zapytaj co lubi robić i czym się interesuje
usiądź z nim w ławce
oprowadź go po szkole, pokaż mu co i jak
wyciągnij go na dwór, zaproś na lody

SCENA 6 PLENER
PRZEWODNICY
Nowe osoby są jak my wszyscy, mają swoje zainteresowania, pasje, umiejętności.
Warto je odkryć. (OFF) Jedni kochają sport, innych kręci muzyka. Jeszcze inni
zarywają nocki czytając książki. Jak się o tym wszystkim dowiedzieć? Wystarczy po
prostu być koleżeńskim.
PLENER: Kosmita zasypia nad książką, turysta gra na skrzypcach/gitarze,
jednorożec drybluje piłką nożną [powoli inni dołączają do nich, zakładają swoje
ubrania, okulary, różki etc. wszyscy bawią się razem]
SONDA 3
Jak wyglądałby świat gdyby wszyscy byli tacy sami? Czego można się nauczyć od
nowych kolegów z Ukr? Dokończ zdanie…

SCENA 7 PLENER
Wszyscy się bawią [jak wyżej]. Przewodnicy i nowi razem trzymają się za ramiona.
PRZEWODNICY i “NOWI”

Różnimy się i to jest super. Dzięki temu, że każdy z nas jest inny, możemy…… uczyć
się nowych rzeczy, poznawać inne zwyczaje, języki, odkryć nowe zainteresowania i
przyjaźnić się ze sobą!

