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SŁOWO DO CZYTELNIKA

Do instruktorów, kierowników i członków zespołów lalkowych, 
do nauczycieli szkół i przedszkoli, 
do miłośników i sympatyków teatru lalek.

Oddajemy do użytku Informator „MIŁOŚNIK TEATRU LALEK’ - powołany do 
życia na pierwszym posiedzeniu Klubu Lalkarza w dniu 25 kwietnia 1997 
roku w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Bydgoszczy - z nadzieją, że będzie 
on spełniał kilka funkcji.
Pragniemy, by służył wszystkim działaczom amatorskich i szkolnych teatrów 
lalek, zwłaszcza tym, którzy rozpoczynając pracę z zespołem lalkowym 
mają dużo dobrych chęci, ale niewielkie jeszcze doświadczenie.

Postaramy się służyć pomocą w rozwiązywaniu zagadnień z dziedziny 
techniki teatru lalek, a także informować o wydarzeniach zachodzących w 
ruchu lalkarskim. Za pomocą „Miłośnika” będziemy przekazywać informacje 
merytoryczne i bibliograficzne oraz materiały repertuarowe, a także 
przedruki publikacji traktujących o teatrze lalek.

Sądzimy, że materiały zamieszczone w „Miłośniku” będą spełniać 
pomocną rolę w poszukiwaniu nowych metod i form działania amatorskich i 
szkolnych teatrów lalek.
Żywimy nadzieję, że Czytelnicy staną się również współautorami naszego 
Informatora.
Oczekujemy wiadomości do Kroniki, notatek z pracy zespołów lalkowych 
oraz własnych spostrzeżeń na temat sztuki teatru lalek, a także uwag 
praktycznych.

Nasza więź z Czytelnikami będzie gwarancją celowości poruszanych 
problemów, pozwoli nam ocenić naszą pracę redakcyjną oraz uwzględnić 
wszystkie Wasze życzenia.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 
Kolegium redakcyjne
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STEFAN GIEŁDON
TECHNIKA WSPÓŁCZESNEGO TEATRU LALEK

Współczesny teatr lalek jest sztuką bardzo bogatą i różnorodną. 
Jesteśmy jeszcze dalecy od ogarnięcia wszystkich jego możliwości. Stąd też 
warto jest zgłębić istotną naturę teatru lalek i jego podstawowe cechy, a 
przede wszystkim jego technikę.
Będzie to wynikało z podstawowego założenia na jakim opiera się teatr lalek 
- ścisłej jedności aktora-animatora i lalki.

W celu opracowania wykładu technik współczesnego teatru lalek 
sięgnąłem do istniejącej już literatury przedmiotu, wyszczególnionej na 
ostatnich stronach niniejszego opracowania, a także sugeruje nowe 
spojrzenie na ujęty w tytule temat.

Złożą się nań m.in. takie zagadnienia, jak:
lalka teatralna, scena teatru lalek, dekoracje, światło, efekty sceniczne, 
pracownia teatru lalek i inne.

LALKA TEATRALNA
Podstawą teatru lalkowego jest lalka, dlatego też omówię najpierw 

anatomię i technikę lalki teatralnej.
Spór o nazewnictwo prowadzono długo. Jakiego terminu nadrzędnego 

dla wszystkich rodzajów lalek próbowano używać takich określeń, jak łątka, 
figurka, marionetka, kukiełka i innych. Ostatecznie jako nazwę oficjalną 
przyjęto termin lalka teatralna, albo - rzadziej, lalka sceniczna.

Próbowano różnie klasyfikować lalki; np. ze względu na charakter 
plastyczny: bryła, płaszczyzna i cień; ze względu na sposób poruszania: od 
dołu, od góry i z poziomu.
Obszerny opis poszczególnych rodzajów lalki teatralnej przedstawiony jest 
w książce „Teatr lalek. Zagadnienia metodyczne.” w części „Warsztat teatru 
lalek”.

Życie uzupełnia wyodrębnione przez autora rodzaje lalek o nowe 
rozwiązania. Współczesna lalka teatralna reprezentuje bowiem obok siebie 
kierunki tradycyjne i klasyczne, nowatorskie oraz odważne innowacje 
formalne. Lalka jest znakiem teatralnym. Pojęcie to dość szerokie, mieszczą 
się w nim lalki tradycyjnego teatru lalek, przedmioty należące do „sprzętu 
teatralnego”, zabawek i galanterii, a także wyobrażające ludzi, zwierzęta, 
twory fantastyczne obdarzone „życiem”.

Przyjmijmy zatem „lalkę” jako pojęcie nadrzędne, obejmujące swym 
zakresem wszelkie rodzaje lalek teatralnych.

Według A. Bunsch’a podział lalek teatralnych na grupy przebiega po 
linii różnic:
a) w sposobach wprawiania lalki w ruch,
b) w warunkach oświetleniowych, towarzyszących demonstrowaniu lalki,
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c) w dwu- lub trójwymiarowości lalki.
Henryk Ryl natomiast wyodrębnia 20 następujących rodzajów !a'ki 

teatralnej:
1. kukiełki,
2. pacynki,
3. jawajki,
4. marionetki,
5. cienie,
6. dłonie,
7. przedmioty,
8. lalki improwizowane,
9. lalki hieratyczne - figurki, 
lO.lalki żyworękie,

Do tego zestawu dodam jeszcze od siebie 4 rodzaje lalek:
21. kukły olbrzymie, 24.lalki animatroniczne
22. muppety, najnowsze.
23.lalki filmowe,

Powyższy podział lalek teatralnych, dokonanych przez Ryla, osobiście 
uważam za najwłaściwszy.

11 .lalki mimiczne, 
12.lalki trickowe, 
13.kartonówki, 
14.lalki mechaniczne,
15. czamy teatr,
16. teatr luminescencyjny, 
17.lalki wodne,
18. bunraku,
19. maska,
20. aktor zmarionetyzowany.

Wybór rodzaju lalki uzależniony jest od rodzaju widowiska, które 
chcemy zrealizować. Dobór techniki lalkowej wpływa na styl przedstawienia. 
Zasadniczo unikamy różnorodności technik w konstrukcji lalek w jednym 
widowisku. Nie wykluczam jednak wyjątków. Powinny one jednak wynikać z 
funkcji, jaką lalka, jako postać sceniczna, ma do spełnienia. Stąd też przed 
przystąpieniem do realizacji przedstawienia należy ustalić rodzaj i typ lalki 
oraz jej konstrukcję.

Zanim przystąpię do opisania budowy podstawowych rodzajów lalki 
teatralnej, omówię ich wspólne elementy.
Zacznijmy od główki lalki.
Istnieje szereg różnych sposobów wyrabiania lalek i ich główek, między 
innymi:

- modelowanie w materiale plastycznym (glina, plastelina itp.) 
i pozostawienie ich w stanie surowym lub ich oklejenie,

- modelowanie w styropianie lub innym materiale porowatym i ich 
oklejenie,
- szycie z materiału (filc, flanela, płótno),
- wykonanie główki z makulatury i obciągnięcie jej pończochą
- wykorzystanie przedmiotów o odpowiednich kształtach (piłka, 
butelka, pudełko, puszka itp.),
- operowanie papiero- i tekturoplastyką
- wykorzystanie owoców i jarzyn (ziemniaki, buraki, jabłka itp.), 

Technika przydatna zwłaszcza na obozach i biwakach.
Dla tworzącego lalkę główka jest najważniejsza. Na dużej głowie skupia się 
spojrzenie widza. Twarz lalki musi być więc wyrazista i czytelna.
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Do bardzo prostych lalek można zaliczyć główki toczone w drewnie. Kształty 
tych główek mogą być różnorodne. Ich charakteryzacja również nie
przedstawia większych trudności.

Rys. nr 1. Główki toczone w drewnie.

Wykonanie główki z makulatury też nie przedstawia większych 
trudności. Trzeba nawinąć paski papieru na kulę ze zmiętej gazety i okleić. 
Dodanie nosa, oczu czy uszu, lub też namalowanie tych szczegółów nie jest 
skomplikowane. Dalszych przemian dokona charakteryzacja. Dodana 
chustka czy czapka, jakieś okulary zupełnie zmieniają wygląd główki.

Rys. nr 2. Główka z oklejonej kulki papieru.

Uformowaną na patyku kulkę papieru można również obciągnąć 
materiałem, pończochą czy rajstopami.
Stosuję to z dobrym wynikiem w Teatrze Lalek „Baśniowy Świat” w Nowem.
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Rys. nr 3. Główka obciągnięta materiałem.

Główki możemy zrobić z kartonu, papieroplastyki, żarówki, można też 
wykorzystać tekturowe pudełka itp. We wszystkich tych wypadkach istotną 
rolę odgrywać będzie charakteryzacja, która decydować będzie o takim, czy 
innym wyrazie lalki.

Rys. nr 4. Główki z różnych materiałów.

Główki modelowane w glinie lub plastelinie wykonać można np. poprzez 
bezpośrednie wylepienie ich na glinie, wyklejenie 6 warstw papieru i 
usunięcie gliny ze środka główki, po jej wyschnięciu.
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Rys. nr 5. Wymodelowanie główki na glinie.

Można też wyzbyć się formy poprzez przycięcie masy papierowej (papier- 
mache) i oklejenie uzyskanej kształtki papierem.

Rys. nr 6. Wycięcie formy poprzez rozcięcie masy papierowej.

A oto szczegółowy sposób wykonania główki z warstw papieru czyli papier- 
mache.
Główkę modelujemy w glinie lub plastelinie. W tym celu robimy stojaczek (6- 
0) i nakładamy nań bryłkę wyrobionej gliny, której nadajemy odpowiedni 
kształt (6-A). Potem główkę smarujemy tłuszczem, by pierwsza warstwa 
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papieru nie przykleiła się do gliny. Następnie przygotowujemy klej, możemy 
używać kleju z mąki - klajstru, kleju malarskiego lub kleju do tapet 
Kawałkami miękkiego, łatwo nasiąkającego papieru oklejamy model tak, by 
dokładnie pokryć całą jego powierzchnię (6-B). Na drugą warstwę bierzemy 
papier odmiennego koloru, co ułatwi nam pracę, gdyż pozwoli na 
równomierne oblepienie całej główki. Kolejne warstwy kolorowych papierów 
układamy na przemian, sprawdzając każdą czy nie potworzyły się w niej 
bańki powietrzne. Przeciętna główka najlepiej trzyma się po 6-7 warstwach. 
Oblepioną główkę pozostawiamy do powolnego wyschnięcia. Z chwilą gdy 
warstwy papieru wyschną rozcinamy masę papierową (6-C). Po rozcięciu 
połówki zszywamy, dociągając je do siebie (6-E), (6-F). Następnie szew 
zalepiamy skrawkami papieru. Potem gruntujemy główkę kilkakrotnie, np. 
klejem lub farbą emulsyjną.
W zależności od rodzaju lalki mechanizujemy szyję lalki, osadzając ją na 
kołku, lub wklejamy w nią tulejkę tekturową. Całość na koniec malujemy, 
charakteryzujemy i przymocowujemy do tułowia.

Rys. nr 7. Proces wykonania główki w odlewie gipsowym:
A - modelowanie, B - blaszki rozdzielające, C - odlew gipsowy, D - 
wylepianie, E - zszywanie, F - oklejanie.
Uwaga: negatyw gipsowy pozwala na zachowanie wiernej kopii i jej 
powielanie.
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Rys. nr 8. Główki z jarzyn i lalki z liści i szyszki.

Rys. nr 9. Główki z kartonu.
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Przygotowując przedstawienie w warunkach potowych, np. na obozie 
harcerskim, gdy chcemy w ciągu paru godzin wykonać improwizowane lalki, 
możemy wykorzystać w tym celu różnego rodzaju jarzyny, jak buraki, rzepa , 
ziemniaki. Gdy dodamy do nich np. guziki zamiast oczu, żołędzie zamiast 
nosa, uzyskamy bardzo ciekawe efekty. Niekiedy warto takie główki 
sfotografować, gdyż lalki te są, niestety, nietrwałe.

Dla uzupełnienia wiadomości o główkach lalek proponuję zapoznać 
się ze sposobem wyrabiania główek, opisanym w książce H. Jurkowskiego i 
H. Ryla i A. Stanowskiej pt.Teatr lalek. Zagadnienia metodyczne”, strony 
136-139.
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Rys. nr 10. Przykłady wyrazistych twarzy lalek teatralnych.
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„MÓJ TEATR LALEK”

Teatrzyk lalkowy „Biedronki” działający przy Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie 
Chełmińskiej, kierowany przez instruktorkę Beatę Tomaszewską, powstał w listopadzie 1995 
roku.

Usilnie dążyłam do zorganizowania kółka teatralnego, dostrzegając w nim odpowiedni 
sposób na spędzanie przez dzieci wolnego czasu.
Czas przygotowań i prób nad pierwszą bajką, zaowocował pierwszym, poważnym dla dzieci 
występem na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Lalkowych w Więcborku. Od tego momentu 
faktycznie zaistniał teatrzyk lalek „Biedronki”. Pierwszy występ zespołu „Biedronki” dał całej 
grupie motywację do dalszej kontynuacji pracy w zespole lalkowym.
Dzieci uczestniczące w zajęciach teatralnych są w różnym wieku, od klasy I do V. Staram się 
wytworzyć odpowiednią atmosferę i umożliwiać również innym dzieciom spędzanie wolnego 
czasu w świetlicy. Dziecięce pomysły i zapał wykorzystuję w czasie występów z różnych okazji 
na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. Są to np.: „Noc Świętojańska”, „Dzień Dziecka”, 
„Andrzejki”, karnawał.
Fachowe przygotowanie w zakresie prowadzenia amatorskich teatrzyków lalkowych, 
otrzymałam po ukończeniu rocznego szkolenia instruktorów w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w 
Bydgoszczy.

Rocznica powstania zespołu, zbiegła się z kolejnym przeglądem, który odbył się w 
Bydgoszczy w kwietniu 1997 r.. Oprócz dyplomu i nagrody pieniężnej, które zespół otrzymał, 
dzieci odebrały także nagrody indywidualne za wykonanie i animację postaci lalkowych z bajki 
pt.:”Jaś i Małgosia” (adaptacja - Janina Pączkowska).

Praca z dziećmi, przebywanie z nimi, organizacja w różnoraki sposób wolnego czasu, 
pozwoliła mi na ukształtowanie właściwej twórczej atmosfery i nadaniu wymiernego charakteru 
pracy i mojego zaplecza jakim jest Świetlica Wiejska w Dąbrowie Chełmińskiej.

kierownik świetlicy
instruktor teatru lalkowego „Biedronki”

Beata Tomaszewska

MAŁY SŁOWNIK TEATRU LALEK

Biorąc pod uwagę treści pedagogiczne teatru lalek, jego wpływ na kształtowanie gustów 
i upodobań zarówno dziecięcej, jak i dorosłej publiczności stwierdzam, że teatr lalek stanowi 
jeden z bardzo istotnych elementów wychowania.

Na przeszkodzie bliższemu poznaniu spraw teatru lalek przez amatorów-lalkarzy, obok 
trudności natury merytorycznej, stoi również w dużej mierze nieznajomość słownictwa teatru 
lalek, niejednokrotnie ściśle związanego z historią i techniką tego teatru.

Celem zapoznania członków amatorskich teatrów lalek i ich sympatyków ze 
słownictwem teatru lalkowego Redakcja „Miłośnika Teatru Lalek" podejmuje trud opracowania 
„Małego Słownika Teatru Lalek”.

Zdajemy sobie przy tym sprawę, że nie zdołamy wyczerpać tematu, dlatego też niektóre 
hasła zostaną tylko zasygnalizowane, wiele będzie pominiętych.

W niniejszym numerze „Miłośnika” znajdują się pierwsze hasła terminów teatru 
lalkowego. Za podstawę układu haseł przyjąłem kolejność liter alfabetu polskiego.
Po opublikowaniu „Małego Słownika Teatru Lalek” podam bibliografię materiałów źródłowych.

Stefan Giełdon
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MAŁY SŁOWNIK TEATRU LALEK

A
adaptacja - przystosowanie czegoś do nowego użytku, adaptacja sceniczna - przystosowanie 
utworu, np. powieści, do wystawienia na scenie, przeróbka powieści na sztukę teatralną, 
dokonanie w utworze scenicznym pewnych zmian dla wyraźnych potrzeb teatru;

adept - człowiek rozpoczynający uprawianie jakiejś sztuki, nauki, specjalności: młody aktor 
stawiający pierwsze kroki na scenie bezpośrednio po ukończeniu szkoły teatralnej

Addison Joseph - angielski poeta, eseista i dramaturg, w dużym stopniu przyczynił się do 
spopularyzowania teatru lalek w Anglii

afisz - ogłoszenie na dużych arkuszach papieru, rozwieszane w miejscach publicznych celem 
zawiadomienia o występach, zebraniu itp.

Aicher Anton - (1859-1930) założyciel teatru lalek w Salzburgu, wzorował się na teatrze lalek 
„Papy Schmidta” z Monachium, czerpał też wątki z twórczości romantycznej hr. Fr Pozzi, 
wystawił wiele oper lalkowych

akcesoria teatralnej - rekwizyty, przedmioty scenicznej dekoracji, drobiazgi potrzebne przy 
wystawianiu sztuki teatralnej

akcja - spoisty ciąg następujących po sobie i logicznie z siebie wynikających wydarzeń, w 
których biorą udział bohaterowie widowiska teatralnego i poprzez które ujawniają się i ścierają 
konflikty

akompaniament - muzyka towarzysząca występom solisty, chóru lub zespołu

akt - część utworu scenicznego, wyodrębniona kompozycyjnie w jedną całość

aktor lalkarz - nazwa przyjęta dla aktorów zatrudnionych w teatrach lalek, posiadających 
uprawnienia do wykonywania zawodu

aktor zmarionetyzowany - lalka powstała na skutek fizycznego połączenia elementów 
plastycznych z aktorem, zdeformowania jego ludzkich proporcji i indywidualnego wyglądu w 
celu wyobrażenia innej istoty żywej, do grupy tej należą takie twory, jak: lajkonik, turoń oraz 
tzw. kostiumy trickowe, stosowane często w balecie,

Albertus Magnus - (1193-1280) właściwe nazwisko Albert von Bollstadt, sławny uczony 
niemiecki, legenda głosi, że skonstruował on automat w kształcie pięknej kobiety, który rozbił 
jego uczeń Tomasz z Akwinu, przypisujący działania automatu diabelskim mocom

Alhambra - nazwa czeskiego teatru lalek w Pradze; teatr ten stosował technikę „teatru 
czarnego”, w którym poruszacz ubrany jest w czarny pluszowy kombinezon i przy odpowiednim 
oświetleniu na tle czarnych kotar jest zupełnie niewidoczny

Allam i Babszinhaz - nazwa Państwowego Teatru lalek w Budapeszcie; działa od 1947 roku, 
grając węgierskie bajki ludowe i utwory klasyki światowej, gościnnie występował również w 
Polsce

amant - aktor odtwarzający na scenie rolę zakochanego i specjalizujący się w takich rolach
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amator - miłośnik; człowiek zajmujący się z upodobania jakąś dziedziną, np. sztuką czy 
rzemiosłem, w sposób niezawodowy, bez czerpania z tego korzyści materialnych

AMU - skrót nazwy czeskiej Akademii Umiejętności Artystycznych; przy fakultecie teatralnym 
tej uczelni powstała w 1952 roku katedra lalkarska kształcąca przyszłych lalkarzy zarówno 
czechosłowackich (czeskich) jak i zagranicznych

anatomia lalki teatralnej - nauka o budowie lalki teatralnej

Anatol - (1842-1893) popularnie tak nazywany francuski lalkarz Anatol Cresigny, grał w 
Paryżu za Napoleona III

Andersen Christian - pisarz duński, którego baśnie weszły do żelaznego repertuaru polskich 
teatrów lalek; utwory te dzięki świeżej i oryginalnej fakturze poetyckiej, wyparły z polskich 
teatrów lalek okrutne baśnie braci Grimm i bajki Perraulta,

androidy - ruchome figury ludzkie, wykonujący różnorodne czynności, w XVIII w. uchodziły za 
swego rodzaju curiosum, skonstruowane przez Droza obwożono i pokazywano w większych 
miastach Europy i Ameryki

animator - nazwa przyjęta dla artystów filmowych i teatru lalek, ożywiająca rysunki i lalki; 
wywodzi się od łacińskiego słowa „anima" czyli dusza

animizacja - traktowanie przedmiotu jako istoty żywej dla celów artystycznych

Antioch IX - król syryjski, znany z historii jako hulaka i człowiek rozwiązłych obyczajów, 
wysławił się też tym, że posiadał własny teatr lalek, w którym sam był aktorem-animatorem; lalki 
te były bogato zdobione zlotem i srebrem

antrakt -1) przerwa między aktami przedstawienia; 2) muzyka podczas tej przerwy
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Z NOTATNIKA DZIAŁAŃ LALKARSKICH

25 kwietnia 1997 r. w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Bydgoszcz, cdL, _ 
spotkanie, podczas którego utworzono Klub Lalkarza. Wybrany został jego zarząd pod 
przewodnictwem Stefana Giełdona. W skład władz klubowych weszły: Dominika Wojtowicz 
(wiceprzewodnicząca) i Renata Rybacka (sekretarz), obie WOK-Bydgoszcz, oraz członkowie 
zarządu: Ewa Łytkowska, Krystyna Musiał, Beata Porazińska i Beata Tomaszewska. Już na 
pierwszym posiedzeniu zarząd zdecydował o wydawaniu pism - biuletynu .Miłośnik teatru lalek’

S.G.

22-25 maja 1997 r. w Puławach na XXIX Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy 
zaprezentowano 13 spektakli amatorskich teatrów lalek.
Na warsztatach instruktorskich omówiono:

1. Animację lalki i przedmiotu;
2. Reżyserię w planie lalek i przedmiotu;
3. Muzykę w teatrze lalek.

S.G.

Polski Związek Międzynarodowej Unii Lalkarskiej „POLUNIMA’ ul. 1 Maja 2, 90-718 
Łódź rozpoczął wydawanie „Zeszytów teatralnych’ (adresowanych do nauczycieli i instruktorów 
t.l.) zawierających materiały repertuarowe. Już ukazała się sztuka lalkowa dla dzieci 
najmłodszych - J. Rochowiaka „Supełek’ (obsada 2 osoby + lalek).

I S.G.
t

Od stycznia 1997 r. istnieje możliwość prenumeraty „Teatru Lalek’. Pismo to ukazuje się 
w cyklu półrocznym, koszt prenumeraty rocznej 10 zł. Wpłaty tak na pismo, jak i na „Zeszyty 
teatralne" należy dokonać na konto POLUNIMY: IPKO Łódź nr 10203352-7474-270-1

S.G.

W sobotę 13 grudnia 1997 r. o godzinie 11.00 w Centrum Kultury „ZAMEK" w Nowem 
rozpocznie się V Biesiada Lalkarska. Zgłoszenia nauczycieli i instruktorów t.l. proszę kierować 
na adres ZAMKU, Plac Zamkowy 3, 86-170 Nowe, tel. 0-532: 27946.

S.G.

Wojewódzki' Ośrodek Kultury w Bydgoszczy prowadzi kursy dla instruktorów i 
nauczycieli prowadzących teatry lalkowe.
Początek zajęć 17.01.97 godz.10.00 WOK

Zapraszamy

Wojewódzki Konfrontacje Teatrów Lalkowych „PACYNKA" odbędą się w dniach 4-5 
kwietnia 1998 r w Więcborku.
Sekretariat: Wojewódzki Ośrodek Kultury, p. Renata Rybacka

UWAGA !
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy uprzejmie informuje o zmianie swojej siedziby.
Oto aktualny adres placówki:
WOK
ul. Ikara 12
85-126 Bydgoszcz
tel.: (052) 378 66 66
tel./fax (052) 373 27 18 , e-mail: wok@cps.pl
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Na początek naszej biblioteki repertuaro

wej proponujemy do wykorzystania "Zabawy 

sceniczne".

Trzy krótkie obrazki niewymagające dużej 

oprawy scenicznej i ilości lalek.

Na początku działalności zespołu lalkowe

go można przygotować jeden obrazek - 

względnie trzy przy udziale tych samych 

dzieci.

Będzie premiera, będą oklaski i trema 

artystyczna.

Życzymy powodzenia !



"ZABAWY SCENICZNE"

Do inscenizacji wykorzystano wiersze:

- Janiny Walczakowej

- Wandy Chotomskiej

- Dominiki Krauze-Wójtowicz

Opracowanie inscenizacji D.Krauze-Wójtowicz
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Wskazówki inscenizacyjne:

Każdy obrazek prowadzi dwóch narratorów - mogą się 

zmieniać względnie prowadzić całość.

Poszczególne obrazki mogą być przygotowane przez tę 

samą grupę aktorów względnie się zmieniać. To zależy 

ilu posiadamy uczestników w swoim zespole.

Przeciętnie w każdym obrazku uczestniczy 6-7 aktorów 

(wliczając narratorów).
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"ZABAWY SCENICZNE"

- Obrazki z życia wiewiórek -

Obraz I

Osoby :

1. MAMA - wiewiórka
2. CÓRKA - RUDECZKA - wiewiórka

3. MYDŁO

4. RĘCZNIK

5. MISKA Z WODĄ

- Wnętrze wiewiórczej dziupli - stolik - ławeczka - 
zapasy w woreczkach - miska - ręcznik - mydło

I NARRATOR: Nasze przedstawienie dedykowane jest 
najmłodszej widowni - przedszkolakom. 
To one przede wszystkim będą brały udział 
w zadaniach widowni. Zatem uważnie słuchaj
cie i oglądajcie nasze przedstawienie

II NARRATOR: Za chwilę przedstawimy wam kilka obrazków
z życia wiewiórek. Zadanie widowni polega 
na odgadnięciu o czym mówi pokazany obrazek 
i jak zatytułowałbym go.
Uwaga! Zaczynamy - obrazek I

RUDECZKA:
- Dziupla wiewiórcza - wbiega Rudeczka 

Mamo! Mamo!

MAMA: Co się stało?

RUDECZKA: Kiedy będzie śniadanie?

MAMA:

Długo jeszcze?

Chwileczkę mała.

RUDECZKA:

Pewnieś głodna, powiedz mamie. 
Już szykuję ci żołędzie 
i szyszeczki dwie sosnowe 
Dużo dobrych rzeczy będzie

Mniam, mniam, jedzenie wyborowe
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MAMA: Chodź córeczko, siadaj prędzej 
śniadanko dziś wyśmienite. 
Czemu pod stół chowasz łapki

RUDECZKA: Trochę brudne

MAMA: Nie umyte?
Czy to nie wstyd dla wiewiórki 
tak zasiadać do jedzenia?
Jakie czarne masz pazurki
Znów w brudasa sie zamieniasz? 
Masz tu ręcznik, mydło, wodę. 
Na co czekasz?

RUDECZKA: A śniadanie? Chcesz mnie dziś zamorzyć 
głodem?

MAMA: Nic ci złego sie nie stanie

RUDECZKA: (idzie do miednicy i myje łapki) 
Czarna woda jak atrament 
mydło burzy sie ze złości

MAMA: No i na co był ten lament.
Być czyścioszkiem, czyż nie prościej

- mama wychodzi -

RUDECZKA: (myjąc sie) Łapki wiec umyje, 
obetne pazurki, 
czyste rączki, szyje 
muszą mieć wiewiórki

Mydło woda chlup, chlup, chlup 
zmyją szybko każdy brud.

- wyskakuje mydło -

MYDŁO: Jestem mydło na usługi, 
służą wszystkim jak rok długi 
widok brudasa bardzo mnie złości 
bez mej pomocy nie bedzie czystości

- obraca sie miednica ukazując 
uśmiechniętą buzie -

WODA W 
MIEDNICY: Chlup, chlup, chlup 

niszczę szybko każdy brud, 
Bo bez wody nie ma mycia. 
Kto wody często używa
Zdrowia i urody ciągle mu przybywa
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RĘCZNIK: Ręcznik wytrze wszystko do sucha
Wytrze buzię, rączki, zajrzy i do ucha 
Gdy wszystko umyte ładnie 
Ręcznik osuszy dokładnie.

- Wchodzi mama -

MAMA: Córeczko, rączki już umyte?

RUDECZKA: Tak mamusiu

MAMA: To zapraszam na śniadanie wyśmienite

- aktorzy wychodzą -

I NARRATOR: Dzieci! Czy odgadłyście o czym mówił
nasz obrazek?

- odpowiedź widowni -

II NARRATOR: A kto wymyślił już tytuł dla tego 
obrazka?

- odpowiedzi widowni - narrator wybiera 
trzy tytuły -

II NARRATOR: Wybrałem trzy tytuły, który będzie 
najlepszy! Dzieci głosują brawami. 
Który tytuł otrzyma najwięcej braw, 
ten wygrywa

- głosowanie - można autorowi 
zgłoszonemu tytułowi, który wygrał 
ofiarować cukierka.

- 0 ile są trudności z wyborem tytułu 
dla obrazka, wprowadzamy drugi wariant 
zabawy -

I NARRATOR: Nikt nie chce wymyśleć tytułu, to ja wam 
pomogę .
Wymienię trzy tytuły, a który będzie się. 
najlepiej podobać i otrzyma najwięcej braw 
- ten wygra.
Oto tytuły:

1) Rudeczka brudasek
2) Wiewióreczka czyścioszek
3) Posłuszna córeczka

Uwaga! Głosujemy brawami.

tytuł 1 - itp Wygrał tytuł:
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MAMA: Chodź córeczko, siadaj prędzej 
śniadanko dziś wyśmienite. 
Czemu pod stół chowasz łapki

RUDECZKA: Trochę brudne

MAMA: Nie umyte?
Czy to nie wstyd dla wiewiórki 
tak zasiadać do jedzenia?
Jakie czarne masz pazurki
Znów w brudasa się zamieniasz? 
Masz tu ręcznik, mydło, wodę, 
Na co czekasz?

RUDECZKA: A śniadanie? Chcesz mnie dziś zamorzyć 
głodem?

MAMA: Nic ci złego się nie stanie

RUDECZKA: (idzie do miednicy i myje łapki) 
Czarna woda jak atrament 
mydło burzy się ze złości

MAMA: No i na co był ten lament.
Być czyścioszkiem, czyż nie prościej

- mama wychodzi -

RUDECZKA: (myjąc się) Łapki więc umyję, 
obetnę pazurki, 
czyste rączki, szyje 
muszą mieć wiewiórki

Mydło woda chlup, chlup, chlup 
zmyją szybko każdy brud.

- wyskakuje mydło -

MYDŁO: Jestem mydło na usługi, 
służę wszystkim jak rok długi 
widok brudasa bardzo mnie złości 
bez mej pomocy nie będzie czystości

- obraca się miednica ukazując 
uśmiechniętą buzię -

WODA W 
MIEDNICY: Chlup, chlup, chlup 

niszczę szybko każdy brud, 
Bo bez wody nie ma mycia. 
Kto wody często używa
Zdrowia i urody ciągle mu przybywa
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RĘCZNIK: Ręcznik wytrze wszystko do sucha
Wytrze buzię, rączki, zajrzy i do ucha 
Gdy wszystko umyte ładnie 
Ręcznik osuszy dokładnie.

- Wchodzi mama -

MAMA: Córeczko, rączki już umyte?

RUDECZKA: Tak mamusiu

MAMA: To zapraszam na śniadanie wyśmienite

- aktorzy wychodzą -

I NARRATOR: Dziecil Czy odgadłyście o czym mówił
nasz obrazek?

- odpowiedź widowni -

II NARRATOR: A kto wymyślił już tytuł dla tego 
obrazka?

- odpowiedzi widowni - narrator wybiera 
trzy tytuły -

II NARRATOR: Wybrałem trzy tytuły, który będzie 
najlepszy! Dzieci głosują brawami. 
Który tytuł otrzyma najwięcej braw, 
ten wygrywa

- głosowanie - można autorowi 
zgłoszonemu tytułowi, który wygrał 
ofiarować cukierka.

- 0 ile są .trudności z wyborem tytułu 
dla obrazka, wprowadzamy drugi wariant 
zabawy -

I NARRATOR: Nikt nie chce wymyśleń tytułu, to ja wam 
pomogę.
Wymienię trzy tytuły, a który będzie się 
najlepiej podobać i otrzyma najwięcej braw 
- ten wygra.
Oto tytuły:

1) Rudeczka brudasek
2) Wiewióreczka czyścioszek
3) Posłuszna córeczka

Uwaga! Głosujemy brawami.

tytuł 1 - itp Wygrał tytuł:
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Obrazek II

1. MAMA WIEWIÓRKA

2. RUDECZKA - CÓRKA

3. SZCZOTKA DO ZĘBÓW
4. PASTA DO ZĘBÓW

- Wnętrze wiewiórczej dziupli -

II NARRATOR: Za chwilę zobaczycie drugi obrazek. 
Pilnie słuchajcie i uważajcie
- o czym on mówi i jaki wymyśleć tytuł.

- Wchodzi mama - wiewiórka -

MAMA: Najprawdziwsze utrapienie dziś z 
Rudeczką mam od rana.

- wchodzi Rudeczką z obwiązanym pyszczkiem 
- popłakuje -

RUDECZKA: Boli ząbek, buuu, buuu.

MAMA: To zmartwienie 
lecz wszystkiemu winnaś sama
I cóż począć wielkie nieba 
na co czekać, dziecko moje?
Do dentysty iść ci trzeba ...

RUDECZKA: Buu, buu, a ja nie chcę, 
ja się boję, buuu, buuu!

MAMA: A mówiłam ci Rudeczko 
myj dokładnie ząbki swoje
białą pastą i szczoteczką, 
nie słuchałaś ...

RUDECZKA: Ledwo stoję
Tak ze strachu cierpnie skórka

MAMA: I chrupałaś wciąż cukierki 
Teraz w zębie jest już dziurka.

RUDECZKA: Dziurka mała, a ból wielki?

MAMA: Wniosek jest tu oczywisty, 
płaczem nic tu nie zwojujesz

RUDECZKA: Buuu, buuu, a więc 
chodźmy do dentysty, 
niechaj ząbek zaplombuje
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MAMA: Patrz córeczko, ktoś tu idzie

- na sceną wchodzą: szczotka do ząbów
i tuba pasty do ząbów -

SZCZOTKA: Jestem szczotka

TUBA: Jestem tuba

SZCZOTKA: Pani tuba jest za gruba

TUBA: Jestem gruba, ale schudną 
bo to wcale nie jest trudne

SZCZOTKA: Buzia sama sią otwiera 
mycie ząbków bądzie teraz
Trzeba myć, ząbki poty 
aż umyją - w dwie minuty

- można zademonstrować mycie ząbów
i wymienić grubą tubą na cienką -

TUBA: Byłam gruba - jestem cienka 
Myjąc ząby po mnie siągasz.

SZCZOTKA: Ząbki trzeba cząsto myć 
aby zdrowym zawsze być

TUBA: Pasta wnet usunie brud 
Mycie ząbków to nie trud.

RAZEM: Ząbki czyste, ząbki zdrowe 
Wtedy życie jest wesołe.

- Wszyscy wychodzą -

I NARRATOR: Dzieci! Czego nauczyłyście sie
z tego obrazka?

- odpowiedzi widowni -

I NARRATOR: Bardzo dobrze.
II NARRATOR: A kto już wymyślił tytuł dla naszego obrazka?

- zabawą prowadzimy podobnie jak przy obrazku 
pierwszym -

- Wariant drugi -
I NARRATOR: Nikt nie chce wymyśleń tytułu,

to ja wam pomogą itd. 

tytuły:
1) Zmartwienie Rudeczki
2) 0j! boli!
3) Słuchaj mamy

- głosowanie itd.
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Obrazek III

1) MAMA - WIEWIÓRKA

2) RUDECZKA - CÓRKA WIEWIÓRKI

3) MIOTŁA
4) ŚCIERECZKA

II NARRATOR: » Kolej na następny obrazek - trzeci 
Słuchajcie i oglądajcie!
Przekonamy się czy dzieci właściwie 
odczytały nasz obrazek.

I NARRATOR: Pilnie uważajcie! A może bądzieci chciały
naśladować Rudeczkę - To by było wspaniale

II NARRATOR: Uwaga! Zaczynamy.

- Wnętrze wiewiórczej dziupli. 
Rudeczka sprząta dziuplę -

RUDECZKA: Pięknie dzisiaj wysprzątałam,
naszą dziuplę w dębinie 
z listków chodnik wytrzepałam, 
w kątach starłam pajęczynę.

sprząta - mówi dalej -

W szafie wiszą już ubranka, 
czyściłam je tyle czasu 
Toż to będzie niespodzianka 
Kiedy mama wróci z lasu!
Teraz biegnę do strumyka 
przynieść wody do obiadu.

— wychodzi, zjawia się miotła i ściereczka

MIOTŁA: My pomocnicy Rudeczka.
Miotła, myjka i ściereczki 
Jak umiemy pomagamy, 
brudy, kurze przeganiamy

— miotła kręci się po scenie -

ŚCIERECZKA: Ściereczka biega, goni wszystkie kurze 
wynocha brudy, wynocha a nuże.

MIOTŁA: Ja wymiotę zaraz wszystkie śmieci.
Niech w każdym kątku czystość świeci!

— miotła i ś'cierka nieruchomieją 
wchodzi mama - wiewiórka -
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MAMA: Rudko, Rudko, nie ma smyka.
Wracam, a jej ani śladu.

- rozgląda sie -

MAMA: Co tak jakoś czysto w domu?
Ładnie ustawione butki 
Eej ! Na pewno po kryjomu 
przyszły do nas krasnoludki

- Rudeczka chichocze za kulisami -

MAMA: Co za śmiechy?!

- ukazuje się Rudeczka -

RUDECZKA: To ja, Twoja córeczka Rudka
zmieniła sie dla uciechy 
w prawdziwego krasnoludka

- kłania sie i deklamuje -

RUDECZKA: Chociaż jestem jeszcze mała
choć dwie łapki małe mam, 
będą mamie pomagała 
każdej pracy rade dam. 
Bede sprzątać i szorować 
będą prać no i prasować 
żaby mamie było lżej, lżej 
by roboty miała mniej.

- wychodzą - ruszają sie miotła i ścierka

MIOTŁA: Pamiętajcie o mnie dzieci,
moim wrogiem - śmieci, śmieci 
Kto mnie weźmie na usługi 
Temu służę przez rok długi.

SCIERECZKA: 0 mnie ścierce, nie zapominajcie
bez ściereczki nigdy nie sprzątajcie 
bo ja biegam, gonie kurze 
wynocha brudy, wynocha a nuże!

- wszyscy wychodzą -

I NARRATOR: 0 czym mówi nasz obrazek?

- odpowiedzi widowni -

II NARRATOR: Czy należy naśladować Rudeczke?

- odpowiedzi widowni -

I NARRATOR: A kto już wymyślił tytuł dla naszego 
obrazka?
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II NARRATOR

NARRATORZY:

zabawę prowadzimy podobnie 
jak w obrazku pierwszym -

Wariant drugi -

Nikt nie chce wymyśleć tytułi, 
to ja wam pomogę itd.

Tytuły:

1) Niespodzianka Rudeczki

2) Pracowita wiewiórka
3) Pomagajmy mamie

głosowanie itd.

To już koniec przedstawienia
i mówimy do widzenia !

KONIEC
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