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Ref. 65002   PACYNKI – POSTACIE ZWIERZĄT 
 
 
 
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. 
 
 
Dekoracja do przedstawienia “Głos Koguta” 
 
Podczas całego przedstawienia funkcję stałego tła pełni dekoracja 1 – gospodarstwo.   
 
Dekoracja do przedstawienia “ Małpka Czarodziejka” 
 
Podczas całego przedstawienia funkcję stałego tła pełni dekoracja 2 – dŜungla.   
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Proponowane DEKORACJE  
 
(1) Gospodarstwo 
 

 
 
(2) DŜungla 
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“Małpka Czarodziejka” 

 

Lewa ręka: 

- Tygrys Łapa 

- Lew Grzywa 

- Niedźwiedź Grzywa 

Prawa ręka: 

- Lew Grzywa 

- Małpka Fiki-Miki 

 

WPROWADZENIE 

(Słychać ryk Lwa, następnie ryk tygrysa, po prawej stronie sceny pojawia się lew) 

(Ponownie słychać ryk tygrysa, z lewej strony wskakuje na scenę tygrys) 

(Rozpoczyna się taniec przyjaźni: uderzają w dłonie partnera, odwracają się, zderzają się plecami, rozchodzą się na 

boki, odwracają się, patrzą na siebie, podchodzą do siebie, całują się na niby w policzki, muzyka kończy się). 

 

TYGRYS: Witaj, Grzywa. 

 LEW: Witaj, Łapa. Co mi dziś opowiesz?  

TYGRYS: Dzisiaj jest piękny dzień. 

 LEW: To sam widzę. Nowości, Łapa, interesują mnie nowości. 

TYGRYS: W dŜungli mówią, Ŝe małpka Fiki-Miki z cyrku ma juŜ wakacje i jak co roku przyjedzie spędzić je tutaj. 

LEW: To dobre wieści, Łapa. Będziemy mieli rozrywkę. Zrobimy pannie Fiki-Miki jakiś złośliwy 

kawał, będzie to najciekawsze wydarzenie tego lata… bez niej zimą jest tak nudno! 

TYGRYS: Twój ryk budzi postrach w całej dŜungli, a Fiki-Miki, gdy tylko cię usłyszy, trzęsie się aŜ po sam ogon! 

Ha, ha, ha!  

 LEW: (ryczy) Taaaak. Wszyscy się mnie boją! (warczy). 

(Obaj warczą dla zabawy i wychodzą ze sceny lewą stroną) 

(Zza sceny słychać głosy zwierząt: “Dzień dobry, Fiki-Miki, witaj w domu”) 

(Fiki-Miki pojawia się na scenie z prawej strony) 

FIK-MIKI: Witajcie dziewczynki, witajcie chłopcy, mieszkam teraz w cyrku, a czy wy lubicie cyrk? 

(Reakcja widowni) Ja teŜ, ale zmęczyły mnie juŜ te wszystkie próby i galowe przedstawienia. 

Stęskniłam się za lianami, palmami i odgłosami dŜungli. Cieszę się, Ŝe jestem tu na wakacjach, długo 

na nie pracowałam.  

(Na scenie po prawej stronie pojawia się Tygrys) 

TYGRYS: Cześć, Fiki-Miki! Wróciłaś! Przed chwilą rozmawiałem z Grzywą o twoim przyjeździe i o tym, jak jest 

wesoło , kiedy jesteś tu z nami. 

FIKI-MIKI: (do widowni) Do licha! Mam nadzieję, Ŝe Grzywa nie będzie mi zbytnio dokuczał, znam 

te jego Ŝarty… dobrze wiem, czego się po nim moŜna spodziewać.  

TYGRYS: Nad czym ostatnio pracowałaś? Małpie figle, jak zwykle? Ha, ha, ha! 

FIKI-MIKI: Tak, tak, śmiej się, jestem teraz czarodziejką, Wielką Czarodziejką Fiki-Miki. 

TYGRYS: Chcesz powiedzieć, Ŝe TY znasz czary? 

 FIKI-MIKI: Tak, uczyłam się u wielkiego maga, CzarnoksięŜnika z Krainy Oz... 

TYGRYS: Ha, ha, ha, to dopiero zabawne, idę do wodopoju, od tego gadania w gardle mi zaschło. 

FIKI-MIKI: (do widowni) O, teraz dopiero ci zaschnie. 

(Małpa trzy razy pociera się po brzuszku, za kaŜdym razem słychać dzwoneczki; klaszcze w dłonie, w 

tej samej chwili dzwonią czynele, od spodu pojawia się szklanka wody - opcjonalnie) 

 FIKI-MIKI: Proszę, napij się wody i powiedz, czy jest dość chłodna. 
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TYGRYS: (zaskoczony, rozgląda się na wszystkie strony, zwraca się do widowni) Kto to zrobił? (wskazując na jedno 

z dzieci) Ty? To ty podałeś jej wodę ? (Reakcja widowni). 

 FIKI-MIKI: (dotyka pleców tygrysa) To moje czary, to moje czary. 

TYGRYS: Pewnie... skoro tak, to wyczaruj tu przede mną kotlet z Ŝyrafy. 

FIKI-MIKI: Spokojnie, Łapa, co ty sobie myślisz? Nie moŜna wykorzystywać Magii do zaspokajania 

kaprysów, to duŜo powaŜniejsza sprawa, chodź, wszystko ci wytłumaczę. 

(Razem schodzą ze sceny prawą stroną) 

(Po lewej stronie pojawia się Lew, w łapach ma sznurek, do którego przywiązany jest banan, który Lew wiesza w 

dekoracjach - opcjonalnie) 

LEW: Przygotuję powitalną niespodziankę dla Fiki-Miki: powieszę tutaj tego banana, a kiedy ona po niego sięgnie... 

o, jeszcze zawiesiłem jej sztuczną lianę… chyba słyszę jej kroki, ukryję się w tych zaroślach. 

(Chowa się za kurtyną z lewej strony) 

(Fiki-Miki wchodzi z prawej) 

 

FIKI-MIKI: Dziwne, Ŝe jeszcze nie spotkałam Grzywy... O! Ale banan! (patrzy i pokazuje go), w 

cyrku takich nie mają, widzieliście? (podchodzi chcąc go zerwać, a wtedy słychać przeraŜający ryk, 

Fiki-Miki podskakuje i cofa się, na scenie pojawia śmiejący się lew)  

LEW: Ha, ha, brakowało mi tych miłych chwil, ha, ha, ha, ha, 

 FIKI-MIKI: Bardzo śmieszne… ale ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. 

LEW: I co teraz zrobisz? Uciekniesz jak zwykle, skacząc z drzewa na drzewo? 

FIKI-MIKI: Wyobraź sobie, Ŝe tak. Lepiej juŜ sobie pójdę, nie wiem, co mnie tu jeszcze moŜe 

spotkać. (Chwyta lianę i spada, słychać ryk i jęk) 

LEW: (ze śmiechem) Ha, ha, ha, jestem genialny, ha, ha, ha, szkoda, Ŝe Łapa tego nie widział, zaraz mu opowiem, 

ha, ha, ha! 

FIKI-MIKI: Dokąd tak się śpieszysz? 

LEW: Czego chcesz? Nie dość ci na dzisiaj? 

FIKI-MIKI: Ty jeszcze nie dostałeś za swoje… (do widowni) ale dostaniesz. (do lwa) Grzywo, nie 

wiem, czy wiesz, Ŝe jestem czarodziejką. 

LEW: Łapa coś mi mówił, ale co ty moŜesz mi zrobić, zamienić mnie w niedźwiedzia? (ze śmiechem schodzi ze 

sceny lewą stroną) 

FIKI-MIKI: (Do widowni) Dobry pomysł, wszyscy się nieźle uśmieją widząc tu w dŜungli leśnego 

niedźwiedzia. 

(Fiki-Miki trzy razy pociera się po brzuszku, za kaŜdym razem słychać dzwoneczki, klaszcze w dłonie, w tej samej 

chwili dzwonią czynele) 

(Po lewej stronie sceny pojawia się lew – jest zamieniony w niedźwiedzia, ale jeszcze o tym nie wie)  

LEW ZAMIENIONY W NIEDŹWIEDZIA: Fiki-Miki! W co miałaś mnie zamienić? Chcę o tym opowiedzieć 

Łapie, ale nie mogę sobie przypomnieć.  

 

Fiki-Miki: Ha, ha, ha… (schodzi ze sceny prawą stroną)  

LEW ZAMIENIONY W NIEDŹWIEDZIA: (do widowni) O co znowu jej chodzi? To pewnie od tego upadku. O, 

patrzcie, nadchodzi Łapa, zobaczycie, jak się uśmieje, kiedy mu o wszystkim opowiem. 

TYGRYS: (Ryczy i podnosi łapę na znak, Ŝe zamierza zaatakować) Grrr, grrrr (do widowni) AleŜ...To 

jest niedźwiedź, ha, ha, ha, misiu, co robisz tu w dŜungli? 

LEW ZAMIENIONY W NIEDŹWIEDZIA: Dość juŜ, Łapa, przestań się wygłupiać, co za miś, o czym ty mówisz? 

Zwariowałeś? 
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TYGRYS: (do widowni) Skąd on zna moje imię? (Reakcja widowni) Grzywa? Nie, niemoŜliwe, Ŝebyś 

był Grzywą, on ma piękną grzywę, długi ogon i ogromniaste wąsy. 

LEW ZAMIENIONY W NIEDŹWIEDZIA: Ale ja przecieŜ mam… grzy… grzy… grzy… wę (dotykając głowy) 

Co z moją grzywą? (ogląda się do tyłu) A gdzie ogon? (dotykając wąsów) Gdzie wąsy? (płacze) Co się ze mną stało? 

TYGRYS: Mnie nie oszukasz, nie jesteś Grzywą, on ryczy tak, Ŝe cała dŜungla się boi. No juŜ, 

zarycz. 

LEW ZAMIENIONY W NIEDŹWIEDZIA: (pochlipując) Nie wiem, czy się uda… (dwukrotnie kurczy się w sobie 

i rozciąga, za trzecim razem wydaje z siebie głośny ryk) 

TYGRYS: Dzieci, jak myślicie, czy to Grzywa? (reakcja widowni) Wygląda mi to na sprawkę panny 

Fiki-Miki, ¿zrobiłeś jej jakiś głupi dowcip? 

LEW ZAMIENIONY W NIEDŹWIEDZIA: (łkając) Tak, zrobiłem... 

TYGRYS: I dlatego uŜyła swoich czarów. 

LEW ZAMIENIONY W NIEDŹWIEDZIA: Ale ja myślałem, Ŝe te czary to tylko tak na niby. 

TYGRYS: A widzisz – jednak nie na niby. ZasłuŜyłeś sobie na to, teraz musisz z nią porozmawiać. 

Pójdę po nią. (Wychodzi prawą stroną) 

LEW ZAMIENIONY W NIEDŹWIEDZIA: ZasłuŜyłem sobie na to, zawsze z niej Ŝartowałem, od tej pory nie 

będę robić nikomu głupich dowcipów, choćbym nawet został królem dŜungli... 

(Po prawej stronie sceny pojawia się Fiki-Miki)  

FIKI-MIKI: yhy, yhy  

LEW ZAMIENIONY W NIEDŹWIEDZIA: (Dostrzega ją) Fiki-Miki, proszę cię o wybaczenie, nigdy więcej nie 

będę wyśmiewał się z innych, pomóŜ mi, proszę, zamień mnie znowu w Lwa. 

FIKI-MIKI: Wygląda na to, Ŝe naprawdę Ŝałujesz tego, co zrobiłeś, dostałeś niezłą nauczkę i nie 

będziesz naduŜywał swojej władzy, ale jeszcze za wcześnie... 

(Lew zamieniony w niedźwiedzia odchodzi płacząc lewą stroną) 

FIKI-MIKI: Jak myślicie, czy naprawdę Ŝałuje tego, co zrobił? (publiczność) okaŜemy mu łaskę? 

Zgoda? W takim razie zamienię go w Lwa, dobrze? (publiczność) PomoŜecie mi? 

Potrzyjcie się trzy razy po brzuszkach, (za kaŜdym razem słychać dzwoneczki) raz, dwa, trzy, i ręce w 

górę, (w tej samej chwili dzwonią czynele) i wszyscy razem: Brzuszki raz, dwa, trzy, i ręce w górę. 

(Po lewej stronie sceny pojawia się Lew) 

LEW: Dziękuję ci, Fiki-Miki, Ŝe zdjęłaś ze mnie czar. (Padają sobie w ramiona) JuŜ nigdy nie zrobię ci na złość i...  

 FIKI-MIKI: Dwie dziurki w nosie i skończyło się! 

 

Oklaski, zakończenie przedstawienia 
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“Głos koguta” 
 

Lewa ręka: 

-Kogut Franek 

-Pies Leniuszek 

 

Prawa ręka:  

-Kaczor Maruda 

-Pies Leniuszek 

-Mądra Krowa 

 

 

(Z prawej strony wchodzi Krowa) 

KROWA: Witajcie chłopcy, witajcie dziewczynki, witajcie wszyscy... a moŜe coś wam opowiedzieć? 

(Reakcja publiczności) Opowiem wam, co przydarzyło się kogutowi Frankowi… to kogut z naszego 

podwórka. 

(Z lewej strony sceny wchodzi pies) 

PIES: AleŜ on jest zarozumiały, przydałoby się utrzeć mu nosa! 

KROWA: Ale do rzeczy... pewnego jesiennego dnia nasz gospodarz przyniósł do obejścia sześć 

nowych kur.  

PIES: Pięknych, strojnych, Ŝe aŜ miło. 

KROWA: Co to były za kury… dawno tu takich nie widziano, całe w białych, delikatnych piórkach, 

okrąglutkie i tłuściutkie. Franek, jak tylko je zobaczył, to pomieszało mu się głowie, zakochał się do 

szaleństwa we wszystkich sześciu naraz. 

PIES: Ciągle powtarzał: piękne kurki, aŜ miło! Kukuryku! 

 KROWA: A Ŝe nie wiedział, jak zwrócić na siebie uwagę, piał i piał bez ustanku. 

PIES: Tak, tak, a do tego jak się pysznił, (naśladując koguta), Kukuryku! Kukurykuuuuu! (Schodzi ze sceny lewą 

stroną). 

KROWA: Przechadzając się dumnie po gospodarstwie piał cały dzień, aŜ do zmroku. (W tym 

momencie na dekoracji w tle przyczepiamy księŜyc) Ale oto i on, popatrzcie i posłuchajcie sami, co się 

wydarzyło. (Krowa Schodzi ze sceny prawą stroną) 

(Z lewej strony sceny wchodzi kogut) 

KOGUT: ¡Kukuryku, kukuryku! Co się dzieje? Dlaczego nie mogę zapiać? Co się ze mną stało? Jak ja jutro obudzę 

wszystkie zwierzęta w zagrodzie? Co za wstyd, co powiedzą o mnie na podwórku nowe kurki? (do widzów) Kto mi 

ukradł głos? Niech tylko znajdę winowajcę, zobaczycie, jak go podziobię (obraca się w koło i nie widzi nikogo). Nie 

ma nikogo. (Ponownie rozgląda się chodząc po całej scenie, patrzy na la księŜyc) Jest tylko księŜyc, to pewnie on… 

(próbuje wzbić się do lotu w stronę księŜyca) - ale nie dolecę do niego, bo my, koguty, nie umiemy latać, ojojoj… 

księŜyc ukradł mi głos, czy mi go teraz odda?  

(Z prawej strony sceny wchodzi kaczor)  

KACZOR: Kwa, kwa, co to za pomysły, kogucie Franku? Obudziłeś mnie tym swoim zawodzeniem, 

lepiej uspokój się, bo postawisz na nogi wszystkie zwierzęta w zagrodzie. 

KOGUT: KsięŜyc ukradł mi głos. MoŜe wiesz, jak mógłbym go odzyskać?  

KACZOR: Nie wiem, zawsze kładę się spać, kiedy tylko słońce zachodzi, musisz poszukać kogoś, 

kto później chodzi spać. 

KOGUT: Czy wiesz, kto mógłby mi pomóc? 

KACZOR: Spytaj psa naszego gospodarza, on cały dzień nic nie robi, tylko myśli.  

KOGUT: Dziękuję, śpij spokojnie, nie będę ci więcej przeszkadzał. 

(Kaczor wychodzi prawą stroną sceny)  

 

KOGUT: (patrzy na księŜyc) Panie KsięŜycu, oddaj mi głos, jak ja sobie bez niego poradzę w kurniku, czym 

oczaruję kurki? Czy to kara za to, Ŝe pyszniłem się jak paw? 

(Kogut podchodzi do prawej kulisy i dziobie prawą kurtynę, zza której wychodzi pies) 

PIES: Hau, hau, co to za pomysły, kogucie Franku? Patrz, gdzie idziesz? Aleś mnie dziobnął... i w 

dodatku obudził. 
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KOGUT: Cały dzień pyszniłem się jak paw, aŜ księŜyc ukradł mi głos. Wiesz moŜe, jak mógłbym go odzyskać?  

PIES: Nie, nie wiem, mam dość pracy przy pilnowaniu obejścia, muszę obserwować kaŜdego, kto 

wchodzi i wychodzi, i ostrzegać gospodarza szczekaniem: hau, hau. 

KOGUT: A czy wiesz, kto mógłby mi pomóc?  

PIES: Zapytaj Krowy, ona jest bardzo mądra, całymi dniami i nocami nic nie robi, tylko ciągle coś 

przeŜuwa, na pewno będzie wiedziała. 

KOGUT: Dziękuję, psie Leniuszku, śpij spokojnie, nie będę ci więcej przeszkadzał. 

 

(Pies wychodzi prawą stroną sceny)  

KOGUT: (zwraca się do księŜyca) Ach, Panie KsięŜycu, proszę, oddaj mi głos, jak mam bez niego uczyć kurczęta 

naszego rzemiosła? Powiedz coś, proszę… nawet mi nie odpowiadasz. 

(idzie w stronę prawej części sceny, obraca się, aby znów popatrzeć na księŜyc, podskakuje wydając okrzyk, z prawej 

strony sceny wchodzi krowa) 

KOGUT: Oj! Nadziałem się na coś! 

 KROWA: Muuuu, co to za zamieszanie mnie obudziło? 

KOGUT: To ja, Mądra Krowo, ubodłaś mnie rogiem, jestem taki zrozpaczony, Ŝe juŜ sam nie widzę, gdzie idę. 

KROWA: A co ty robisz – jeszcze nie śpisz? Nie wiesz, Ŝe niedługo będzie świtać i zacznie się czas 

twojej pracy? 

KOGUT: Nikogo juŜ nie obudzę. KsięŜyc ukradł mi głos. Wiesz moŜe, jak mógłbym go odzyskać?  

KROWA: Co za głupie pytanie…, prześpij się, a odzyskasz głos, wiesz chyba, Ŝe kiedy księŜyc 

znika, wszystko wraca na swoje miejsce. 

KOGUT: O, więc ty wiesz, kto mógłby mi pomóc?  

KROWA: To proste: cisza i ciemność, to wszystko… sen i odpoczynek. 

KOGUT: Dziękuję, Mądra Krowo, śpij spokojnie, nie będę ci więcej przeszkadzał. 

(Krowa wychodzi prawą stroną sceny) 

KOGUT: (patrząc na księŜyc) Panie KsięŜycu, juŜ nie mogę… Proszę, oddaj mi głos, jestem wykończony... wybacz 

mi, proszę, nie będę więcej tracił głosu na błahostki, obiecuję...  

(Opiera się o brzeg sceny), (krowa obejmując troskliwie koguta wychodzi prawą stroną sceny) 

KROWA: Biedny Kogut, to go całkiem wyczerpało. Ale cisza i ciemność zrobią swoje. Wkrótce 

wstanie dzień, promienie słońca zabiorą ze sobą noc. Ale czy kogut będzie mógł swoim pianiem 

przerwać tę ciszę? (wychodzi prawą stroną sceny)  

(NaleŜy zdjąć księŜyc i do dekoracji w tle przymocować słońce) 

KOGUT: Kukuryku, znowu mogę piać, kukuryku, księŜyc mi wybaczył, kukuryku! Dzięki, Panie KsięŜycu! 

(wychodzi lewą stroną sceny)  

 

KROWA: (Wchodzi z prawej strony sceny) Co za głuptas! Miałam rację – wystarczyło, Ŝeby odpoczął 

i trochę się przespał. Ale… czy wiecie? Kogut dostał dobrą nauczkę i wyciągnął z niej wnioski. Jego 

pianie jest nam bardzo potrzebne do waŜnych spraw, takich jak budzenie innych, i kogut nie marnuje 

juŜ głosu na błahostki. Od tamtej pory dba o swoje gardło. 

(Z lewej strony sceny wchodzi Pies) 

PIES: Poza tym stracił przecieŜ głos z wysiłku, nikt mu go nie odebrał – wszystko to było przemęczenie. Sami teŜ 

dobrze wiecie… aby odzyskać siły, wystarczy odpoczynek, trochę ciszy i spokoju, a sen juŜ zrobi swoje. 

KROWA: Dwie dziurki w nosie i skończyło się. 

 

Oklaski, koniec  






