
Uwolnić żyrafę – tytuł roboczy 
 
Szef ochroniarzy – Janek 
Ochroniarze: Antek, Olek, Tymon 
 
Przewodnik –  Pola 
 
Wycieczka: 
Dziewczynki: Krysia i Marysia   Chłopcy: Benio, Leon, Tomek, Maja, Julek 
 
Operator kamery: Pola, Maja duża, Tomek, Janek 
 
Mała żyrafka - DUUŻO TEKSTU- Leon 
Mama żyrafy - Kasia 
Tygrys: Benio 
2 jelonki: Antek, Tymek 
2 lamparty: Tomek i Janek 
Lemur - Pola 
Flamingi - Maja, Olek, Julek, Leon, Mery 
 
 
1 SCENA W SAMOCHODZIE 
Grupa dzieci wraca z treningu śpiewając piosenkę „W Torrevieja dość ponuro…”, jadą samochodem. 
 

TRENERKA 
 - Słuchajcie, dzisiejszy trening, to było coś. Dużo wiatru, a Wy świetnie radziliście sobie na fali. 
Jestem w Was dumna. W nagrodę mam dla was niespodziankę. 
 
Słychać głosy dzieci: „Ale super” 
 
 
2 SCENA PARKING PRZED RIO SAFARI 
Dzieci wychodzą z busa i są podekscytowane tym co widzą.  
 

TRENERKA 
 - Oddaję Was w dobre ręce najlepszej przewodniczki w tym Zoo. Macie 3 godziny. Dobrej 
zabawy.  
 
3 SCENA RIO SAFARI 
Wita ich przewodniczka i zaczyna oprowadzać ich po zoo.  
 

PRZEWODNICZKA 
 - Witam Was w naszym Zoo, będę was dzisiaj oprowadzać. Zobaczycie tutaj dużo ciekawych 
zwierząt. Takich jak żyrafy słonie, lwy, hipopotamy, surykatki, lemury, lamparty, tygrysy, żółwie, 
małpy i goryle, papugi, zebry.. Wszystkie czują się u nas jak w domu! 
 
 
4 SCENA RIO SAFARI 
 
Dzieci są w różnych miejscach np. krokodyle, hipopotamy, lwy, słonie, goryle, żyrafy. Przewodniczka 
mówi czym się żywią i gdzie mieszkają.  
 



PRZEWODNICZKA 
   
 - tutaj widzicie żyrafy które najchętniej jedzą pączki liści z czubków drzew 
              - a to flamingi które uwielbiają rybę po grecku 
              - słonie jedzą u nas makaron bolognese 
              - tutaj są surykatki które lubią tańczyć tango 
              - jedyne lwy w naszym zoo, które uprawiają judo! 
 
Dzieci patrzą z niedowierzaniem. Dwie dziewczynki odłączają się od grupy, by obejrzeć małe 
zwierzątko??  
 

DZIEWCZYNKA 
 - Patrz jaka ładna!!! 
 
5 SCENA RIO SAFARI 
 
Dziewczynki przepychają się, wpadają na roślinkę kaktus/agawa? I kłują się nią.  
I nagle zaczynają słyszeć głośny gwar. Zastanawiają się kto to, bo nie ma wśród nich tak dużo ludzi.  

 
DZIEWCZYNKA 

 - Ej, słyszysz te głosy?  
 

DZIEWCZYNKA 
 - Tak! Ty też je słyszysz?  
 

DZIEWCZYNKA 
 - Kto to mówi? 
 

DZIEWCZYNKA 
 - Ej, patrz! 
 
Dziewczynka wskazuje na małe zwierzątko, które skarży się mamie. 
  
„Mamo, mam już tego dość, ludzie ciągle rzucają we mnie jabłkami. Nie chcę tu być” 
 
Dziewczynki odkrywają, że potrafią rozumieć zwierzęta. 
 

DZIEWCZYNKA 
 - Zobacz, to mówi ta mała …… żyrafka?! 
 

DZIEWCZYNKA 
 - Jak to możliwe? My chyba rozumiemy mowę tych zwierząt! 
 
Dziewczynki są w szoku.  
 
6 SCENA RIO SAFARI 
 
Dziewczynki idą po zoo, podsłuchują inne zwierzęta, które narzekają.  
Np. 
„Lamparty mówią o za małym wybiegu - pobiegałbym” 
„jeleniowate mają dość tego samego na śniadanie” 
„Tygrys śpi i jest wykończony, bo każdy chce mieć z nimi zdjęcie i nie mają prywatności” 



„Lemury, które próbują otworzyć klatkę” 
 
 
 
7 SCENA RIO SAFARI ŻYRAFA 
 
Podchodzą do wybiegu dla żyraf i widzą że jedna z nich, chce im coś powiedzieć.  
 

ŻYRAFA 
 - Ej, wy na dole! 
 
Dziewczynki się dziwią. Wskazują na siebie palcem z niedowierzaniem 
 

ŻYRAFA 
 - Tak, do Was mówię. Jest sprawa. W naszym zoo nie jest tak kolorowo jak myślicie. Widzicie 
jakie mamy małe wybiegi, przecież my jesteśmy dzikimi zwierzętami. Poza tym powiewa kompletną 
nudą. Ludzie chcą byśmy byli grzeczni, chętnie pozowali do zdjęć, nie robili kup  i nie hałasowali. 
Mam już tego dość. I’m qiut. Czy możecie mi pomóc się stąd wydostać?  
 

DZIEWCZYNKA 
 - Ale jak wydostać?  
 

DZIEWCZYNKA 
 - Przecież ty jesteś tak duża jak ta palma! 
 

ŻYRAFA 
 - Jest takie zaklęcie, które ma moc transformacji w coś mniejszego.  
 

DZIEWCZYNKA 
 - Nie potrafisz sama go wypowiedzieć? 

ŻYRAFA 
 - Ja? Przecież ja nie potrafię mówić! 

DZIEWCZYNKA 
 - A, no tak. Co to za zaklęcie? 
 

ŻYRAFA 
 - Znacie Króla Lwa? 
Dziewczyny kiwają głową, że tak.  
 

ŻYRAFA 
 - Król Lew zaczyna się piosenką, która jest zaklęciem. Wystarczy zaśpiewać pierwsze nutki i ja 
się transformuję no i wtedy we mnie hop pod pachę i wypuścicie gdzieś na wolności. 
 
 
Dziewczyny zaczynają śpiewać czołówkę z Króla Lwa. Żyrafa zmienia się w…. pluszową maskotkę.  
 

DZIEWCZYNKA 
 - Wooow! To nasza żyrafa! 
 

DZIEWCZYNKA 
 - Birzmy ją, trzeba ją wypuścić po drugiej stronie zoo.  
 



Dziewczyny biorą maskotkę pod pachę i próbują ją przemycić.  
 
 
 
8 SCENA CENTRUM OCHRONY 
Szef ochrony widzi na kamerze dziewczynki z maskotą i wysyła ochronę.  
 

SZEF OCHRONY 
(do siebie) 

 - Co tu się dzieje?  
(do ochrony) 

 - 0015 i 0017 chodźcie do mnie, trzeba sprawdzić podejrzany obiekt.  
 
9 SCENA RIO 
Szef ochrony z innymi ochroniarzami podchodzą do dziewczynek.  
 

SZEF OCHRONY 
(macha palcem cho no cho no) 

 - Podejrzana ta żyrafa. 
 
Dziewczynki dziwią się.  
 

DZIEWCZYNKA 
 - Ale ona nic nie zrobiła. 
 

OCHRONIARZ 
 - Ręce do góry! 
 

SZEF OCHRONY 
 - 0017, daj spokój! Za wcześnie.  

(miło do dziewczyn) 
 - Dziewczynki, powiedzcie skąd macie tą żyrafę? 
 

DZIEWCZYNKA 
 - Dostałam od babci na urodziny.  

DZIEWCZYNKA 
 - Z resztą….. my już musimy iść do grupy. Do widzenia.  
 
Dziewczynki odwracają się i szybko odchodzą.  
 
10 SCENA RIO 
Dzieci głaszczą maskotkę.  
 

DZIECKO  
 - Ale fajna! 
 

DZIECKO  
 - Skąd ją macie? 
 

DZIECKO  
 - Ja też taką chcę. 
 



DZIECKO  
 - Jaka mięciutka! 
 
 

DZIEWCZYNKA 
(poważnie) 

 - Nie uwierzycie. To prawdziwa żyrafa 
 

CHŁOPAK 
(wybucha śmiechem) 

 - Akurat! Przecież to jest pluszak.  
 

DZIEWCZYNKA 
 - Wiedziałam, że nie uwierzycie.  
 

DZIEWCZYNKA 
 - Chcieliśmy zobaczyć małą …….  
 
Dziewczynki zaczynają opowiadać co się im przytrafiło  -improwizacja ……….. 
 

DZIECKO  
 - Naprawdę? 
 

DZIECKO  
 - No co wy? 
 

DZIECKO  
 - Musimy coś zrobić! 
 
Ktoś z grupy dostrzega przyglądających się grupie ochroniarzy.  
 

DZIECKO  
 - Patrzcie! 

 
DZIEWCZYNKA 

 - To ochroniarz! On coś podejrzewa! 
 

DZIECKO  
 - Musimy jakoś stąd wyjść! 
 
11   SCENA RIO 
Dzieci uciekają z zoo, ochroniarze są nieufni, podążają ich śladem. 
 
12 SCENA PRZED RIO 
Dzieciom udało się wyjść zoo. Nagle słyszą syreny.  
 

DZIECKO  
 - O nie! Zorientowali się że nie ma żyrafy! 
 

DZIECKO  
 - To już po nas! Będziemy aresztowani! 
 



DZIECKO  
 - Nie damy się! Mamy misję do wykonania!  
 

DZIECKO  
 - Niedaleko stąd jest marina, ucieknijmy drogą morską! 
 
Dzieci biegną w stronę mariny. 
 
13 SCENA MORZE 
Dzieci płyną OPP z żyrafą. Gonią ich ochroniarze na motorówce i strzelają w ich stronę. 
 
14 SCENA LĄD 
Dzieci dopływają do plaży i wypuszczają żyrafę na wolność. Maskotka zmienia się w prawdziwą  
żyrafę. 

ŻYRAFA 
 - Dziękuje wam za pomoc w wydostaniu się z zoo. Lecę pobiegać i poznać nowe żyrafy. Co za 
fantastyczne życie !!!!!  
 
15 SCENA LĄD 
Nagle na lądzie pojawiają się ochroniarze.  
 

OCHRONIARZ 
 - Ręce do góry! 
 

OCHRONIARZ 
 - Jesteście aresztowani! 
 

DZIECKO 
 - Jesteśmy niewinni! 
 

DZIECKO 
 - Posłuchajcie: zwierzęta w zoo nie czują się dobrze! 

(dzieci po kolei) 
To nie jest ich naturalne środowisko. 
Np. wielbłądy mają kopytka by chodzić po pustyni a nie po trawie.  
Gazele powinny skakać na wolności a nie siedzieć w za małych wybiegach. 
Lwy powinny polować, a nie dostawać zdechłe kurczaki. 

 
OCHRONIARZ 

 - Kurcze, szefie oni mają racje. 
 

OCHRONIARZ 
 - W takim razie ręce w dół. Jesteście uwolnieni!   
 
 
  

koniec 


