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Ref. 65001    PACYNKI KLASYCZNE 

 
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 
Komplet 8 pacynek + płyta CD AUDIO MP3 (bez materiału wizualnego) z pełnym nagraniem ścieŜki 
dźwiękowej (muzyka i głos) do przedstawienia teatralnego 2 bajek. CD zawiera ksiąŜeczkę z 
dialogami do 2 bajek w róŜnych językach.  
Płyta pozwala nauczycielowi na przedstawienie baśni bez potrzeby opowiadania jej, wystarczy tylko 
odtworzyć CD i poruszać pacynkami stosując się do scenariusza ksiąŜeczki! To tak łatwe i 
praktyczne! 
  
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ZESTAWU I KONCEPCJA DEKORACJI 
W ksiąŜeczce wszystkie wskazówki odnoszące się do przestrzeni podane są w kierunku od sceny, zza 
sceny kukiełkowej, twarzą w stronę publiczności.  
W niniejszym przewodniku podajemy nauczycielowi kilka propozycji dekoracji - w formie 
zasadniczych wskazówek co do ich wykonania. ChociaŜ dekoracje nie są niezbędne dla przebiegu 
przedstawienia, zaleca się ich zastosowanie.  
 
Sugerujemy równieŜ przymocowanie taśmą klejącą trzech brył plasteliny, pod oknem teatrzyku, w 
dole tylnej części, wzdłuŜ podstawy okna scenicznego, tak by moŜna było w niektórych momentach 
przymocować dekorację  pierwszego planu lub kukiełki bohaterów na małym patyku. Wszystkie te 
działania wskazano szczegółowo w nawiasach lub didaskaliach do opowieści zawartych w ksiąŜeczce. 
 
Aby uzyskać optymalne moŜliwości poruszania pacynkami, naleŜy trzymać je wkładając kciuk w 
jedno z ramion, palec środkowy i wskazujący do głowy, a palec serdeczny i mały w drugie ramię. 
Ruchy pacynek pozwalają wyrazić wiele emocji, na przykład: 

- ruchy ramion: klaskanie, powitanie, głaskanie; szybkimi ruchami wyraŜa się radość i 
ekscytację, zasłaniając twarz rękami wyraŜa się płacz itd. 

- ruchy głowy: mowa, wyraŜanie zgody lub potwierdzenia itd. 

- ruchy całą lalką: zaprzeczanie poprzez ruchy całym korpusem na boki 
 

Zaleca się dokładne przeczytanie kaŜdej z opowieści zawartych w ksiąŜeczce, jak równieŜ 
wysłuchanie opowieści na CD oraz przeprowadzenie próby opowieści z uŜyciem lalek przed jej 
wystawieniem.  
 
Przedstawienie moŜna zrealizować takŜe bez płyty, czytając teksty ksiąŜeczki. Płyta CD zawiera 
równieŜ osobno nagraną muzykę słuŜącą do przedstawiania opowieści z czytaniem tekstów z 
ksiąŜeczki. 
 
Dekoracje do przedstawienia “Czerwony Kapturek”: 
Dekoracje 1 i 3 uŜywane są jako tło, natomiast dekoracja 2 uŜywana jest na pierwszym planie, 
przyklejona do ramy okna scenicznego po prawej stronie. 
Podczas całego przedstawienia funkcję stałego tła pełni dekoracja 1 - las.   
 
- SCENA PIERWSZA: Dekoracja 1, las, umieszczona jest w tle, a dekoracja 2, Dom Kapturka, 
znajduje się na pierwszym planie, przymocowana do ramy okna scenicznego po prawej stronie. 
- SCENA DRUGA: Dekoracja 1, las, w tle. 
- SCENA TRZECIA: Dekoracja 3, Dom babci, umocowana po lewej stronie na tle dekoracji 1 - 
lasu. NaleŜy przygotować kawałek tkaniny, który pełnić będzie rolę rekwizytu - pościeli. 
- SCENA CZWARTA: Ta sama dekoracja , co w scenie trzeciej. 
 
Dekoracje do przedstawienia “Trzy świnki”: 
Podczas całego przedstawienia funkcję stałego tła pełni dekoracja 1 - las.   
 
- SCENA PIERWSZA: Dekoracja 1, las, umieszczona jest w tle. 
- SCENA DRUGA: Na tle dekoracji 1 przymocowuje się najpierw dekorację 4, Dom słomiany i 
drewniany, a następnie na lewo od dekoracji 1 przymocowuje się dekorację 3, Dom murowany. 
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Proponowane DEKORACJE  
 
 
(1) Las 

 

  
 
(2) Dom Kapturka      
 

   
 



(3) Dom babci, Dom murowany 
 

 
 
 
 
 
(4) Dom słomiany, Dom drewniany 
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Czerwony Kapturek 
 

Lewa ręka: 

-Kapturek 

-Babcia 

 

Prawa ręka: 

-Mama 

-Wilk  

-Myśliwy  

 

SCENA PIERWSZA 

(Lewa ręka: KAPTUREK, prawa ręka: MAMA) 

 

  (wchodzi z prawej strony sceny) 

MAMA:(do dzieci) Dzień dobry, dziewczynki i chłopcy, aleŜ pięknie wyglądacie! Niech podniosą 

rękę wszyscy ci, którzy chcą się dobrze bawić! (chwila na reakcję widowni). Dobrze... a teraz proszę, 

Ŝeby podniosły rękę najbardziej uwaŜne dzieci, (chwila na reakcję widowni) Świetnie, świetnie, skoro 

więc mamy tu takich uwaŜnych widzów, przedstawię się wam: nazywam się Adela i jestem mamą 

pewnej siedmioletniej dziewczynki, która nosi takie samo imię jak ja. Wiecie, jak się nazywa? 

(przerwa na reakcję) bardzo dobrze: Adela. Wszyscy świetnie ją znają, chociaŜ nikt nie pamięta, jak 

ma na imię. Kiedy była mała, babcia uszyła jej płaszczyk z czerwonym kapturkiem, a ona tak go 

polubiła, Ŝe wkłada go zawsze, kiedy wychodziła z domu... i właśnie dlatego wszyscy nazywają ją... 

Wiecie, jak ją nazywają? (przerwa na reakcję) Tak! Jesteście naprawdę bystrzy: Czerwony Kapturek. 

Wysłałam ją na zakupy i do tej pory nie wróciła, a ma jeszcze coś do załatwienia. Policzę do trzech i 

na trzy wszyscy razem ją zawołamy, moŜe przyjdzie: raz, dwa , trzy... (Wszyscy razem) Kapturku! 

Jeszcze raz, ona jest trochę roztrzepana, raz, dwa i... trzy... Kapturku! 

Słychać głos Kapturka: Tak, mamo, juŜ idę! 

(Z lewej strony w pośpiechu wchodzi Kapturek) 

KAPTUREK: Tak, mamo, o rety, mamo, ale ty masz mocny głos, krzyczysz z kaŜdym dniem coraz głośniej, było 

cię słychać aŜ w parku. 

MAMA: (Do publiczności) Dziękuję, przyjaciele. 

(Do Kapturka) Jak to w parku, Kapturku? PrzecieŜ ci mówiłam, Ŝebyś się nigdzie nie zatrzymywała. 

Posłuchaj, babcia zachorowała, lekarz kazał jej leŜeć w łóŜku, odwiedziłam ją dzisiaj rano, potrzebne 

jest jej parę rzeczy.  

Zanieś jej koszyk, ale idź uwaŜnie, nie ociągaj się, nie zbaczaj z drogi i wróć przed zmrokiem, bo w 

nocy w lesie jest niebezpiecznie. 

KAPTUREK: Tak właśnie zrobię, mamo. Nic się nie martw. 

(Ze sceny z prawej strony schodzi Mama; jeŜeli uŜywane są dekoracje – dom Kapturka równieŜ usuwany jest ze 

sceny, prawą stroną, Kapturek zaczyna zagłębiać się w las) 

 

SCENA DRUGA 

(Lewa ręka: KAPTUREK, prawa ręka: WILK) 

 

KAPTUREK: (kierując się całym ciałem w lewą stronę) Muszę się spieszyć i niczym innym nie zajmować, bo w 

lesie jest bardzo niebezpiecznie. O! Ślimak! Ślimak, ślimak, pokaŜ rogi, dam ci sera na pierogi... 
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(wilk wystawia głowę z prawej strony sceny, Kapturek obraca się, ale nikogo nie widzi i zaczyna znowu przyglądać 

się ślimakowi) 

WILK: (do publiczności) O rety! Z takiej delikatnej dziewczynki byłaby pyszna przekąska przed 

kolacją.  

(Zwraca się do Kapturka) Hm, hm, witaj, dziewczynko. 

KAPTUREK: (Zaskoczona podskakuje i cofa się trochę…) AleŜ mnie pan wystraszył, panie wilku! (próbuje zejść ze 

sceny lewą stroną) 

WILK: (zatrzymuje ją i zmusza do powrotu na środek sceny) A gdzie to się tak spieszysz, Kapturku?  

KAPTUREK: Idę do babci. 

WILK: A co niesiesz w koszyku? 

KAPTUREK: Niosę jej owoce... bo leŜy chora w łóŜku i sama nie moŜe ich kupić. 

WILK: A gdzie mieszka twoja babcia, czy to tak daleko od targu? 

KAPTUREK: W chatce przy skraju drogi, na leśnej polanie. 

WILK: Kapturku, popatrz, jakie poziomki! Nazbieraj ich trochę, dla babci na zdrowie. 

(Kapturek odwraca się plecami do publiczności i zaczyna zbierać poziomki, a wilk odwraca się do dzieci.) 

WILK: (do publiczności) Dobrze byłoby zjeść obie, najpierw dziewczynkę, bo jest delikatniejsza, a na 

deser babcię... muszę obmyślić jakiś plan, Ŝeby zająć czymś małą i być u babci przed nią. 

(wilk chodzi po scenie od jednego do drugiego końca, Kapturek tymczasem nadal odwrócony jest plecami i zbiera 

poziomki. Nagle wilk zatrzymuje się i zwraca do publiczności) 

WILK: JuŜ wiem! (Do Kapturka) Kapturku, musisz juŜ chyba iść do babci, zanadto się ociągasz, 

wkrótce zapadnie noc. 

KAPTUREK: To prawda, znów się spóźnię. 

WILK: Nie martw się, pomogę ci, wiesz, Ŝe dobrze znam las, wszystkie jego zakamarki, drogi na 

skróty... Zawsze idziesz szeroką drogą przez las, prawda? 

KAPTUREK: Tak. 

WILK: Nad brzegiem rzeki biegnie ścieŜka, duŜo krótsza, w mgnieniu oka zaprowadzi cię na polanę, 

gdzie mieszka babcia. 

KAPTUREK: Ale mama kazała mi trzymać się drogi, bo jest bardzo niebezpiecznie. 

WILK: PrzecieŜ twoja mama nie zna lasu tak dobrze jak ja. 

Posłuchaj mnie, a sama zobaczysz; kaŜde z nas pójdzie inną drogą, ja tą dłuŜszą, (do publiczności) ha, 

ha, tak jej się wydaje; (do Kapturka) a ty skrótem, o którym ci powiedziałem.  

 (do publiczności) No i juŜ ją oszukałem. 

(Wilk schodzi ze sceny prawą stroną, a Kapturek lewą) 

 

SCENA TRZECIA 

(Lewa ręka: BABCIA i KAPTUREK, prawa ręka: WILK, patyk na plastelinie: WILK) 

 

(Z prawej strony wchodzi wilk) 

WILK: (do dzieci) Był tu juŜ Kapturek? (publiczność: Nieee!) 

Świetnie, mogę dalej realizować mój plan, teraz zamknę babcię w szafie, zaczekam, aŜ przyjdzie 

Kapturek i… zjem dziewczynkę. (puka do drzwi) puk, puk. 

BABCIA: (wchodzi z lewej strony) Kto tam? 

WILK: To ja, Kapturek, kochana babuniu, niosę dla ciebie pyszne owoce, Ŝebyś wyzdrowiała. 

BABCIA: Poczekaj, kochanie, babcia chodzi bardzo wolno... 

(Babcia kieruje się do drzwi, wilk rzuca się na nią, oboje schodzą ze sceny lewą stroną) 
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Głos WILKA: Dawaj czepek! I cicho, krzykliwa babo! 

Głos BABCI: Ratunku, pomocy... 

(Wilk wchodzi z lewej strony, ma na sobie czepek babci, kładzie się do łóŜka i nakrywa pościelą) 

WILK w czepku: Zamknąłem ją w szafie! Teraz poczekam na wnuczkę i zjem ją. 

(Kapturek wchodzi z lewej strony i puka do drzwi: ) Puk, puk... 

WILK w czepku: Kto tam? 

KAPTUREK: To ja, babciu, przyniosłam ci koszyk owoców. 

WILK w czepku: Wejdź, kochanie, jest otwarte. 

KAPTUREK: Dobry wieczór, babciu.  

(Kapturek patrzy na przemian na publiczność i na wilka; bardzo zakłopotana mówi:) 

Ojej, babciu, jakie ty masz wielkie oczy! 

WILK w czepku: To po to, Ŝeby cię lepiej widzieć. 

KAPTUREK: Ojej, babciu, jakie ty masz wielkie uszy! 

WILK w czepku: To po to, Ŝeby cię lepiej słyszeć. 

KAPTUREK: Ojej, babciu, jakie ty masz wielkie łapy! 

WILK w czepku: To po to, Ŝeby cię lepiej uściskać. 

KAPTUREK: Ojej, babciu, jakie ty masz wielkie zęby! 

WILK w czepku: To po to, Ŝeby cię lepiej zjeść! 

(Wilk rzuca się na Kapturka, który znika w dole sceny) 

WILK w czepku: No dobrze, a teraz, zanim schrupię babcię, utnę sobie małą drzemkę. 

(Wilk nachyla się, układając do snu, zaczyna przeraźliwie chrapać; wyjmujemy rękę z pacynki i zostawiamy leŜącego 

wilka na scenie; przygotowujemy Kapturka, babcię i myśliwego) 

 

SCENA CZWARTA 

(Lewa ręka: BABCIA, prawa ręka: MYŚLIWY, patyk na plastelinie: KAPTUREK, leŜący na scenie: WILK) 

 

(Z prawej strony wchodzi myśliwy)  

MYŚLIWY:Co to za chrapanie! Staruszka pewno dobrze się miewa, (puka do drzwi) puk, puk. 

(Wchodzi z prawej strony i dostrzega leŜącego wilka) A tu cię mam! Od dawna cię tropię! (Uderza go) 

A masz, a masz! 

Głos BABCI: Ratunku, pomocy! W szafie! Jestem w szafie! Wyciągnijcie mnie stąd! (Myśliwy otwiera szafę, babcia, 

bardzo zdenerwowana, wchodzi z lewej strony) 

BABCIA: Moja wnuczka, trzeba ratować moją wnuczkę, jest w brzuchu wilka, poŜarł ją. 

MYŚLIWY: Rozetnę mu brzuch… ten wilk połykał ofiary w całości. 

(Spod wilka wychodzi Kapturek, mocujemy pacynkę na patyku obok babci) 

BABCIA: Jak się cieszę, Ŝe cię widzę, wnusiu! Wszystko w porządku? (Ściska wnuczkę i nie wypuszcza jej z objęć) 

KAPTUREK: Tak, babciu. Tak się bałam! W brzuchu wilka było tak ciemno ! 

MYŚLIWY: A co z nim zrobimy? 

KAPTUREK I BABCIA: Zabierz go, im dalej, tym lepiej. 

(Myśliwy, niosąc wilka przewieszonego przez plecy, wychodzi prawą stroną) (PRAWĄ ręką bierzemy Kapturka) 

KAPTUREK: JuŜ nigdy nie będę marudzić po drodze, nie będę rozmawiać z nieznajomymi, zawsze 

będę słuchać mamy! 

KAPTUREK I BABCIA: ....Dwie dziurki w nosie i skończyło się, 

 

(Oklaski i zakończenie przedstawienia) 
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Trzy świnki 
 

Lewa ręka: 

- Najstarszy prosiaczek - 

Czerwony  

- Najmłodszy prosiaczek 

- Niebieski 

Prawa ręka:  

- Średni prosiaczek-śółty 

- Wilk 

 

 

SCENA PIERWSZA 
(Lewa ręka: NIEBIESKI i CZERWONY, prawa ręka: śÓŁTY) 

 

(śółty wchodzi prawą stroną sceny; jeŜeli jest kurtyna, odsuwa ją, najpierw pierwszą połowę, potem drugą). 

śÓŁTY: O! Ile tu dzieci! Pewnie zastanawiacie się, co robię sam w tym pięknym lesie, prawda? Ale 

ja nie jestem sam, są tu teŜ moi dwaj bracia. ChociaŜ jesteśmy do siebie podobni, jednak się róŜnimy. 

O, zobaczcie, idzie tu mój mały braciszek. Chodź, chodź, przywitaj się z dziećmi! 

(Niebieski nieśmiało wystawia główkę z lewej strony i chowa się) 

 śÓŁTY: Wiecie co... on jest trochę nieśmiały. Niebieski, Niebieski! Chodź, braciszku! 

(Niebieski wchodzi lewą stroną sceny) 

NIEBIESKI: Cześć, nazywam się Niebieski Prosiaczek (wybiega lewą stroną sceny) (na lewej ręce przygotowujemy 

Czerwonego) 

śÓŁTY: Jaki on jest nieśmiały... a ja się nie przedstawiłem! Wiecie, jak się nazywam? (reakcja 

publiczności), Świetnie, jesteście bystrzy! … śółty Prosiaczek. 

(Z lewej strony sceny wchodzi Czerwony) 

CZERWONY: śółty, śółty, mam dla ciebie nowinę! 

 śÓŁTY: (do widowni) To nasz najstarszy brat. 

 (do brata) Co takiego się wydarzyło, Czerwony? 

CZERWONY: Mama mówi, Ŝe jesteśmy juŜ duzi i musimy nauczyć się sami sobie radzić, samodzielnie szukać 

jedzenia i chronić się przed niebezpieczeństwami. Nie mieścimy się juŜ w naszym małym pokoiku.  

śÓŁTY: (do brata) Co moŜemy zrobić? (do widowni) Macie jakiś pomysł, dzieci?... Świetnie, kaŜdy 

zbuduje swój własny domek. (do brata) Wspaniale! KaŜdy z nas będzie miał własny domek, powiem 

to Niebieskiemu. 

(śółty wychodzi prawą stroną sceny) 

CZERWONY: PoniewaŜ w lesie jest tyle niebezpieczeństw, zbuduję własny dom z cegieł i cementu, tak aby był 

odporny na deszcz i wiatr. Zacznę juŜ teraz, niedługo nadejdzie zima. (Czerwony wychodzi lewą stroną sceny) (Na 

lewej ręce przygotowujemy Niebieskiego) 

(Z lewej strony sceny wchodzi Niebieski)  

NIEBIESKI: Zbudujemy jeden obok drugiego i będziemy mogli nadal razem bawić się i chodzić nad rzekę. 

(Z prawej strony sceny wchodzi śółty) 

śÓŁTY: (do widowni) Widzieliście Czerwonego?… Kurczę! co za pracuś z tego naszego brata, 

zawsze to samo!  

NIEBIESKI: (równieŜ do widowni) I z czego chce budować?... Z cegły! A to tyle pracy… Ja postawię swój domek 

ze słomy, w jedną chwilę będzie gotowy. Idę po słomę, a potem... do zabawy! (Wychodzi, zasuwając za sobą lewą 

stronę kurtyny, jeśli jest kurtyna) 

śÓŁTY: Oj!... Ten mały ciągle myśli tylko o zabawie. Mój dom będzie z drewna, Ŝeby nie mogły 

dostać się do niego dzikie zwierzęta i Ŝeby nie rozmoczył go deszcz. Idę do stolarza po parę desek! 

(Schodzi ze sceny i zasuwa za sobą jeszcze odsłoniętą, prawą stronę kurtyny, jeśli jest kurtyna) 

 

SCENA DRUGA 
(Lewa ręka: CZERWONY, NIEBIESKI i śÓŁTY, prawa ręka: śÓŁTY, NIEBIESKI i WILK) 
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(Jeśli jest kurtyna, spomiędzy jej obu zasuniętych części wystawia głowę Czerwony; jeśli nie ma kurtyny, wchodzi z 

lewej)  

CZERWONY: Ile to pracy… muszę przynieść jeszcze trochę cegieł i cementu, Ŝeby wykończyć mój domek. 

(Wychodzi lewą stroną sceny) 

(Spomiędzy zasuniętych części kurtyny wystawia głowę śółty, jeśli nie ma kurtyny, wchodzi z prawej). 

śÓŁTY: Jeszcze parę gwoździ i gotowe. (Wychodzi prawą stroną sceny). 

(Spomiędzy zasuniętych części kurtyny wystawia głowę Niebieski; jeśli nie ma kurtyny, wchodzi z lewej) 

NIEBIESKI: Nareszcie skończyłem! Chcecie zobaczyć mój dom?... (odsuwa prawą połowę kurtyny pokazując 

domek, sam przy nim staje nieśmiało) Podoba się wam? (Reakcja widowni) A teraz pójdę się pobawić nad rzekę. 

(Wychodzi lewą stroną sceny) 

Słychać głos śółtego spoza sceny: JuŜ prawie skończone, jeszcze tylko ten jeden gwóźdź i... Ojoj! Wszystko mnie 

boli... uff!  

(Pojawia się z prawej strony sceny)  

śÓŁTY: Proszę, proszę (patrzy na domek Niebieskiego) Niebieski juŜ skończył swój domek. Ja 

teŜ… kosztowało mnie to wiele pracy, ale było warto. Gotowi na pokaz?... ta–dan! (odsuwa lewą 

połowę kurtyny) Podoba się wam, co? A teraz pójdę nad rzekę pobawić się z braciszkiem. (Wychodzi 

lewą stroną sceny; na prawej ręce przygotowujemy wilka) 

(Z prawej strony sceny pojawia się Wilk)  

WILK: Cześć dzieciaki! Widzieliście tu moŜe śliczne, tłuściutkie świnki, bardzo, ale to bardzo 

apetyczne? (Reakcja widowni). Pewnie bawią się nad rzeką, pójdę sprawdzić... (Wychodzi lewą 

stroną sceny) 

(Na dwóch patyczkach przygotowujemy Niebieskiego i śółtego) (Niebieski i śółty, na patyczkach, wbiegają na scenę 

z lewej, bardzo przestraszeni.) 

NIEBIESKI: (do widowni) Widzieliście Wilka? (Reakcja widowni) Zdaje się, Ŝe szedł nad rzekę, prawda? (Reakcja 

widowni). 

śÓŁTY: Zamkniemy się w domkach, Ŝeby nas nie zjadł. 

(KaŜdy wchodzi do swojego domku, znikają ze sceny) (Z prawej strony sceny wchodzi Wilk, zatrzymuje się na środku 

sceny, rozgląda w obie strony i staje przed słomianym domkiem) 

WILK: Jaki ładny domek… Ciekawe, kto w nim mieszka?  

NIEBIESKI: (bierzemy za patyczek Niebieskiego, który wychyla się i odpowiada) Ja!  

WILK: (do widowni) Ten głos brzmi znajomo. (do Niebieskiego) Otwórz drzwi, Ŝebym mógł cię 

zobaczyć. 

NIEBIESKI: Nie, bo mnie zjesz. 

WILK: Nawet jeśli nie otworzysz, to i tak cię zjem. 

NIEBIESKI: Nie uda ci się. 

WILK: Chuchnę, dmuchnę i twój domek zdmuchnę... (Wilk dmucha trzy razy, domek znika ze sceny. 

Niebieski zostaje bez schronienia, zaczyna drŜeć ze strachu, przez kilka sekund stoi nieruchomo w 

miejscu, a wilk zwraca się do widowni; tę chwilę wykorzystuje Niebieski i ucieka do domku brata.) 

WILK: Ha, ha, udało się, a teraz ze smakiem cię zjem. 

WILK: (do widowni) Zwiał mi... spróbuję szczęścia w tym domku. 

WILK: Jaki ładny domek… Ciekawe, kto w nim mieszka? 

śÓŁTY: (bierzemy za patyczek śółtego, który odpowiada) Ja!  

WILK: (do widowni) Ten głos brzmi znajomo. Otwórz drzwi, Ŝebym mógł cię zobaczyć. 

śÓŁTY: Nie, bo mnie zjesz. 

WILK: Nawet jeśli nie otworzysz, to i tak cię zjem. 

śÓŁTY: Nie uda ci się.  

WILK: Chuchnę, dmuchnę i twój domek zdmuchnę. (Wilk dmucha trzy razy, domek znika ze sceny, 

Niebieski i śółty zostają bez schronienia, tulą się do siebie drŜąc ze strachu, przez kilka sekund stoją 

nieruchomo w miejscu; trzymamy ich na patyczkach) 



 PL 

WILK: (do widowni) Ha, ha, udało się, a teraz ze smakiem ich sobie zjem. 

(Tę chwilę wykorzystują świnki, znikają ze sceny lewą stroną.)  

WILK: Znów mi się wymknęli! 

(Ociera łzy kurtyną z lewej strony, przy okazji zasuwając ją). 

(W tle z lewej strony mocujemy ceglany domek) 

WILK: (do widowni) Poszukam ich i w końcu znajdę. (Wychodzi prawą stroną sceny) 

(Czerwony pojawia się z lewej strony sceny)  

CZERWONY: Wreszcie skończyłem mój domek, chcecie go zobaczyć? (Odsuwa kurtynę) 

CZERWONY: Widzicie, jaki ładny i solidny? A teraz zrobię coś do jedzenia. 

(Z prawej strony sceny wbiega dwóch braci, poruszani są nadal na patyczkach, tak by moŜna było umocować ich na 

kulach z plasteliny, pospiesznie pukają do drzwi) 

śÓŁTY I NIEBIESKI: Ratunku, wpuść nas, wilk nas ściga, zdmuchnął nasze domki.  

CZERWONY: Wejdźcie, wejdźcie, co się stało?  

(bracia wchodzą do domku, mocujemy patyczki na plastelinie) 

NIEBIESKI: Zbudowałem mój domek ze słomy i wilk go zniszczył. 

śÓŁTY: Mój był z drewna i teŜ go zniszczył. Musimy sobie stąd iść, ten wilk to prawdziwy mocarz. 

CZERWONY: Nie martwcie się, tego domu tak łatwo nie zburzy. 

 (Z prawej strony sceny wchodzi wilk i puka do drzwi: puk, puk, puk)  

WILK: O! Jaki ładny domek… Ciekawe, kto w nim mieszka? 

ŚWINKI: My! 

WILK: (do widowni) Te głosy brzmią znajomo.  

(W stronę domku) Otwórzcie drzwi, Ŝebym mógł was zobaczyć. 

NIEBIESKI: Nie, bo nas zjesz. 

WILK: Nawet jeśli nie otworzycie, to i tak was zjem. 

CZERWONY: Nie uda ci się. 

WILK: Chuchnę, dmuchnę i wasz domek zdmuchnę... (Wilk dmucha trzy razy) (Czerwony przytula 

swoich braci)  

WILK: Chuchnę, dmuchnę i wasz domek zdmuchnę... (Wilk dmucha trzy razy) 

WILK: Uff! Tchu mi zabrakło, dmucham i dmucham, i zdmuchnąć nie mogę!  

(Do widowni) Muszę wymyśleć inny sposób, Ŝeby się tam dostać. (wilk chodzi od jednego końca 

sceny do drugiego) JuŜ wiem, wejdę przez komin! (wspina się po ścianie domku aŜ na dach, wsadza 

głowę do komina, wyskakuje jak z procy i znika z prawej strony sceny)  

Słychać krzyk: Ojej! Poparzyłem się! 

śÓŁTY: Dzięki twojemu domkowi jesteśmy ocaleni! 

CZERWONY: Wilk nie będzie juŜ nas niepokoił. 

(Ściskają się serdecznie)  

CZERWONY, śÓŁTY I NIEBIESKI: Dwie dziurki w nosie i skończyło się! 

 

Oklaski, zakończenie przedstawienia 

 






