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Drodzy Rodzice,

Powodzenia!

Baśń o rycerzu bez konia

Ćwiczenia dla grupy 
wiekowej 6-12 lat

po obejrzeniu spektaklu „Baśń o rycerzu 
bez konia”, zapraszamy do wspólnej 

zabawy w domowym zaciszu. Poniżej 
znajdziecie ćwiczenia, zadania oraz 
zagadki. Niech te zagadnienia będą 

punktem wyjścia do rozmowy 
o priorytetach i zasadach, którymi 

kierujemy się życiu, a które pozostają 
niezmienne od wieków. Rozmawiajmy też 

o wszystkim bez czego trudno nam żyć, 
choć na co dzień tego nie dostrzegamy. 

Zachęcamy również do zgłębienia wiedzy 
o fascynującej gałęzi sztuki, jaką jest teatr 

lalkowy. Sięgnijcie po zakurzone słowniki, 
poszukajcie w Internecie, pozwólcie 

dziecku stać się animatorem, by samemu 
zasiąść na widowni domowego teatru. 
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Zadanie 1 Zadanie 2
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W dawnych czasach rycerze kierowali się cnotami rycerskimi, 
czyli kodeksem postępowania zgodnym z obowiązującymi 
normami. Zastanów się, które z tych zasad są aktualne również 
dziś? Którymi ty kierujesz się na co dzień? Jeśli nie rozumiesz 
któregoś słowa, zajrzyj do słownika. Ile w tobie jest rycerza?

Wraz z opiekunem zapoznajcie się z poniższą tabelą. Zastanówcie 
się, bez czego nie wyobrażacie sobie życia, a z czego moglibyście 
z łatwością zrezygnować. Niech to zadanie stanie się przyczynkiem 
do rozmowy o tym, co jest dla was ważne. Jeśli już wiecie, 
postawcie „+” przy wybranym słowie.

szlachetność

męstwo
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Zadanie 3

Jak się zapewne domyślacie, w teatrze lalkowym najważniejsza jest 
lalka, którą animuje, porusza aktor. Każdy rodzaj lalki animowany 
jest w inny sposób. Spróbujcie dopasować nazwy wybranych lalek 
do ich denicji i połączcie je linią. 

Zadanie 4

Czy budowaliście kiedyś teatrzyk lalkowy w domu? Na początku 
zastanówcie się, jaką bajkę będziecie wystawiać. Ograniczcie liczbę 
postaci - pamiętajcie, że jeden aktor/animator ma tylko dwie ręce. 
Na sztywnym kartonie narysujcie sylwetki lalek, pokolorujcie 
i wytnijcie. Za pomocą taśmy klejącej przymocujcie do każdej 
postaci patyczek do szaszłyka, kredkę lub cienką linijkę, w ten 
sposób powstanie uchwyt do animowanej kukiełki.
Potrzebny będzie również parawan. W tym celu wykorzystajcie:

Za pomocą sznurka przywiązujemy szczotkę do oparcia krzesła, 
na tę konstrukcję zarzucamy prześcieradło (zamiast krzeseł i kija 
możecie użyć suszarki na ubrania) i w ten sposób powstanie 
parawan, za którym aktor może się schować. 
Pozostaje tylko zapewnić widowni wygodne siedzenia, wskoczyć 
za parawan i przy pomocy lalek opowiedzieć piękną historię.

KUKIEŁKA PACYNKA MARIONETKA
lalka poruszana 
za pomocą kija 

lub drążka 

lalka poruszana 
samą dłonią aktora 

umieszczaną w korpusie, 
lub w głowie

kukła animowana 
za pomocą sznurków, 

czy żyłek przyczepionych 
do krzyżaków bądź wahadełka

miotłę lub kij od mopa koc dwa krzesładwa sznurki


