Niniejszą scenkę w j. angielskim proponuję wystawić ze starszymi klasami w
szkole podstawowej. Doskonale sprawdza się ona jako występ teatru mupetów.
Dzieciaki same mogą wykonać kukiełki czy też duże pacyny, przygotować
dekorację itp. i wystawić scenkę w klasie na języku angielskim. Scenka nadaje
się również do obejrzenia przez klasy młodsze. Maluchy na pewno domyślą się o
czym jest scenka po intonacji i kilku słowach wstępu. Nauczenie kilku zwrotów
ze scenki po jej obejrzeniu również przyczyni się do lepszego jej odbioru i
przyswojenia sobie jej treści w języku angielskim. Proponowałabym również
wystawienie jej przez uczniów klas gimnazjalnych dla swoich młodszych kolegów.
Dla obu grup z pewnością będzie to wartościowe doświadczenie. Ze względu na
tematykę dotyczącą relacji w rodzinie scenka ta może zostać przedstawiona na
lekcjach wychowawczych w szkole podstawowej i może stanowić bazę do
dalszych dyskusji.

SOMETHING FAMILIAR
by Małgorzata Pszczółka
Johnny: Oh no! It’s raining again. Why is it raining all the time? I’ve wanted to
play football today. I’ll have to stay at home and make models…
(do pokoju wchodzi Brenda)
Brenda: Johnny! It’s your turn to do the washing!
J: What?! Are you mad?
B: But Johnny, I did the washing up yesterday!
J: I laid the table yesterday. Yesterday and today. And I’ve cleaned after
dinner too.
B: I don’t care. It’s your turn to do the washing up.
J: It’s not my turn. I’ll tell you something my dear sis: ”I’ll not do the washing up!
Do you understand or shall I repeat?
B: Ok, I’ll go and tell it our mum.
J: You can tell her if you want. And I’ll tell her you don’t want to help her in the
kitchen.
B: That’s not true! You know that! I did !!! the washing up yesterday and it’s your
turn today!
J: Bla, bla, bla… I will not do the washing up.
B: I’ll tell mum.
J: You… you monkey!
B: What?! Am I a monkey?! And, and, and…, and… you…… you have got camel’s
breath! (płacze)
J: How do you know? Have you kissed one?

B: Mum! Mum! (płacze)
J: (przedrzeźnia) Mum! Mum!
B: You will see, I’ll tell mum and you will be punished!
J: I’ll tell mum and you will be punished! (krzycząc)
B: Mum!, Mum!
J: Get out of my room you telltale!
B: I’ll go to our mum! (wychodzi z pokoju)
J: I hope you’ll manage to get out through the door. The door is wide enough,
isn’t it? Fatty, fatty!
(innym tonem ale ze złością) These sisters! What do I need a sister for?
(znika ze sceny)

muzyka
Po chwili:

B: Johnny? (widać głowę zza drzwi)
J: Brenda…
B: I would like to talk to you. It’s important.
J: I’d like to talk to you too. And it’s important too. I’m sorry. I shouldn’t have
shouted at you. Forgive me please.
B: Shall I forgive you? But…., but…. I’ve wanted you to forgive me. I was so cruel
to you.
J: And I behaved even worse. You know what? Let’s go to the kitchen and do the
washing up together.
B: But you don’t have to help me.
J: But I want to. I’ll help you to do the washing up and you know… I promise
I won’t quarrel with you any more.
B: So will I.
J: You are the best sister in the world.
B: Really? I’m sorry I shouted at you. You are my only brother, the best brother
I have ever had.
J: Do you really think like that?
B: Of course!
J: So… let’s go to the kitchen!
B: Let’s go! And then we can play scrabble.
J: That’s a good idea! Let’s do that!
(wychodzą uśmiechnięci)

