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Oferta programowa 2013\14 

 
Opisy bajek (do wyboru) 

 
KLASYKA BAŚNI 

 

Jaś i Małgosia 
Klasyka baśni znana od pokoleń. Perypetie rodzeństwa, które złaknione słodkości ulegają 

pokusie i niestety muszą nastąpić konsekwencje. Wszystko dobrze się kończy ale morał, aby 

mieć kontrolę nad zachciankami i nie ufać obcym pozostaje w świadomości młodego widza. 

 

 

 

Szewczyk Dratewka 
Klasyka baśni zaadaptowana aby nieść rozrywkę i uczyć. Przygody Szewczyka i wyniki jego 

poczynań dzieci utożsamiają z własnymi działaniami. Dużo dobrej zabawy. 

 

Przygody Księcia Gaduły 
Autorska forma teatralna mająca przekonać młodego odbiorcę do wartości kierujących 

życiem jak przyjaźń, honor, szacunek. Dużo dobrej zabawy. Interakcja i sympatyczna oprawa 

muzyczna. 
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Czerwony Kapturek 
Adaptacja baśni Charlesa Perraulta – żywiołowa akcja pełna zwrotów i zaskakujących, 

humorystycznych odnośników do rzeczywistości. Morał i czynny udział widzów czynią to 

przedstawienie miłym dla oka i ucha młodego widza wydarzeniem 

 



                                                 PRZYGODOWE 

 
                                      Recepta na Leniuszka 
Autorska forma teatralna traktująca o tym jak złe nawyki (lenistwa) przekładają się na relacje 

z bliskimi i otoczeniem. Każdy z widzów odnajdzie tu cząstkę swojej osobowaści a 

interaktywana akcja powoduje zmianę zachowania głównego bohatera i uczy widza. 

 

                        Jesienne Opowieści (1)– Wiosenne Porządki (2) 
Dwuczęściowa składanka teatralna, w której postacie muszą uporać się z problemami praw 

natury i własnego przetrwania. Poza żywotnymi czynnościami pojawiają się zabarwione 

humorem sytuacje kreujące oceny ekologiczne. W zależności od pór roku umiejscowione są 

zjawiska, które mają wpływ na bohaterów bajki, a które interaktywnie sterują widzowie – 

dzieci i fabuła opowieści np. jesienne gromadzenie zapasów bądź sprzątanie po zimie aby 

powitać wiosnę. 

 

Jak Piotrek chciał zostać piratem 
Zabawna inscenizacja o przygodach chłopca, który chce zrealizować swoje marzenia. Mimo, 

iż chce zostać postacią o złym charakterze to jednak musi stosować zwroty grzecznościowe, 

być miłym dla przyjaciół, szanować starszych. Wartka akcja pełna ironii i humoru 

 

 

                                                  Wigilijny prezent 
Święta Bożego Narodzenia stanowią okazję do refleksji i taką formę przyjmuje nasze 

przedstawienie. Współczucie, wrażliwość, odpowiedzialność i niesienie pomocy to czynniki 

niosące przesłąnie dla dzieci. Wszystko w aurze zimy, świąt i zabawy. 

 

SPEKTAKL MOŻEMY POŁĄCZYĆ ZE SPOTKANIEM Z POSTACIĄ ŚW. Mikołaja. 

 

 

PROFILAKTYKA 
 

Kalejdoskop Zagrożeń – bezpieczeństwo 
Z leśnej, baśniowej krainy w rzeczywistym świecie pojawia się postać krasnala, który nie wie 

jak się poruszać po „ miejskiej dżungli.” Dzięki poznanej przyjaciółce uczy się przechodzenia 

przez jezdnię, poznaje niebezpieczeństwa związane z agresywnymi zwierzętami. Dowiaduje 

się co to jest Internet i co czyha na niego, kiedy zaufa osobie, której nie zna i jak może 

przysporzyć sobie problemów, kiedy będzie chciał dowiedzieć się w sposób niekontrolowany 

czegoś o alkoholu, narkotykach, papierosach. Pomocą służy mu także postać policjantki, która 

pomaga i uczy, uświadamia bohaterowi i odbiorcom, że każdy zły występek będzie ukarany, a 

dziecko postępujące nierozsądnie i nie stosujące się do zaleceń i reguł może przysporzyć 

sobie , rodzicom i opiekunom problemów. 

 
 

                                                Przygody misia Szymka 
Spektakl wnoszący w życie młodych odbiorców takie wartości jak przyjaźń, lojalność, 

prawdomówność, szukanie kompromisów, nie poddawanie się trudnym sytuacjom. Miś 

Szymek uczy zwrotów grzecznościowych i poszanowania cudzej własności. A wszystko w 

konwencji zabaw zwierzaków gdzieś na leśnej polanie. 



 

Benek Brudasek 
Zapraszamy do czynnego udziału w przedstawieniu o tym jak tytułowy bohater beztrosko 

oddający się zabawom nie może przekonać się do mycia. Unika wszelkich czynności, które 

związane są z higieną osobistą. Pojawia się chytry plan ułożony przez przeciwstawną postać i 

widzów. Kiedy Benek zauważa, że jego zdrowie i ząbki są poważnie zagrożone – radykalnie 

zmienia swoje nawyki. Wszystko kończy się dobrze. Dużo śmiechu, zabawy i morał płynący 

z widowiska to główne założenia naszego spektaklu. 

 

 

Przygody Krasnala Pączka 
Spektakl, w którym chcemy przekazać ile korzyści dla dziecka płynie z aktywnych form 

spędzania czasu, racjonalnego i higienicznego odżywiania, regularnego spożywania dobrze 

zbilansowanych posiłków. Unikanie podjadania, wyeliminowanie siedzącego trybu życia i 

zachowanie w grupie, które zapewnia pełną integrację a co za tym idzie współpracę, 

zrozumienie i współczucie. Powyższe elementy przekazujemy w bardzo przystępnej formie. 
 

Cena jednego przedstawienia -  330 zł 

 

 

 

 

 


