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SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA KUKIEŁKOWEGO 
„ŁYŻKOLANDIA” 

 
Czas i miejsce: 06.05.2010, SOSW nr 1, sala gimnastyczna, godz. 10.00, ok.1h. 

Prowadzący: mgr Agnieszka Kochańska, mgr Joanna Rozalewska. 

Temat zajęć: Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków, czyli każdy może zostać 

krasnoludkiem. 

Cel ogólny: Zaspokajanie potrzeby uznania i poczucia własnej wartości u dzieci biorących 

udział w przedstawieniu. 

Cele operacyjne: uczeń 

- zna i rozumie treść bajki, 

- potrafi skupić uwagę, 

- jest odpowiedzialny za wspólne przygotowanie i prezentację wybranego utworu,  

- potrafi współdziałać w grupie, 

- zna ustalone zasady i normy działania obowiązujące w grupie, 

- potrafi dokonać ilustracji ruchowej do treści bajki. 

Metody: 

a) werbalna – czytanie treści bajki 

b) oglądowo – eksponująca – obserwacja, pokaz 

c) praktycznego działania – inscenizacja ruchem 

Formy: indywidualna, zespołowo-grupowa. 

Środki: uczniowie w czarnych strojach. Dekoracja sali: kurtyna, podział na trzy sceny: I – 

komnata w zamku Króla, II – las, III – domek krasnoludków; lustro, jabłko, kukiełki, tron 

króla, łóżeczko krasnoludka, folia, światła, płyta CD, pianino.  

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI: 

Powitanie:  

• Teatrzyk kukiełkowy „Łyżkolandia” ma zaszczyt przedstawić państwu spektakl pt. 

„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków, czyli każdy może zostać krasnoludkiem”. 

• Serdecznie witamy wszystkich gości: was drodzy Rodzice, dyrekcję SOSW nr1, 

nauczycieli oraz uczniów. 

• W baśniach wszystko jest możliwe. Przedmioty ożywają, a rośliny i zwierzęta myślą i 

mówią. Świat można zmienić za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Dobro zmaga 

się ze Złem, aby wreszcie nieodmiennie zwyciężyć.  

• Przedstawienie czas zacząć! 
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WSTĘP 
 

MELODIA: „Był sobie król” – odsłonięcie kurtyny, światła skierowane na pałac, na tronie 
siedzi Król, obok stoi Królowa i Śnieżka. 
 MELODIA - „Na Wojtusia z popielnika.” 
 Dawno, dawno temu w wielkim pałacu otoczonym lasami przyszła na świat królewna o 
rumianych policzkach, fiołkowych oczach i cerze tak białej jak płatek śniegu.  
 Rodzice nazwali ją Śnieżka. Dziewczynka rosła i z roku na rok stawała się coraz piękniejsza. 
 Spokój i rodzinne szczęście nie trwało jednak długo. Królowa po długiej chorobie umarła, 
zostawiając zrozpaczonego męża i córkę.  

  
 

SCENA I 
  
 

 Królowa stoi przy zwierciadle, światło skierowane na komnatę. 
  
  
W rok później samotny Król ożenił się ponownie. Nowa Królowa była kobietą piękną, ale 
złą i próżną. Każdego ranka przeglądała się w swym czarodziejskim zwierciadle i pytała:  
 - Lustereczko, lustereczko powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? 
 Za każdym razem zwierciadło czule jej szeptało: 
 - Tyś Królowo ze wszystkich najpiękniejsza!  
 Właśnie te słowa próżna Królowa pragnęła usłyszeć. Lecz pewnego dnia lustro 
odpowiedziało inaczej:  
 -Tyś Królowo piękna, lecz Śnieżka po stokroć piękniejsza. 
Wchodzi myśliwy 
Nie wahając się długo Królowa wezwała do siebie pałacowego myśliwego i pełnym gniewu 
głosem rozkazała: 
- Zaprowadź Śnieżkę głęboko w las i zabij, a jej serce przynieś mi jako dowód. 
królowa chowa się 
Myśliwego przeraziły te słowa, lecz co było robić. Udał się do Śnieżki.  
Dziewczynka nieświadoma niebezpieczeństwa bardzo cieszyła się z wyprawy do lasu. 
 

SCENA II 
 

Światła skierowane na las, myśliwy ze Śnieżką chodzą po lesie. 
MELODIA - ODGŁOSY LASU. 
Nie mógłbym tej uroczej, małej istotce wyrządzić najmniejszej krzywdy, a co dopiero zabić. 
Zamiast serca królewny przyniosę Królowej serce sarny. Zrozpaczony padł na kolana i 
błagalnym głosem powiedział: 
- Uciekaj Śnieżko daleko, jak najdalej i nigdy przenigdy nie zbliżaj się do pałacu, bo tam 
niechybnie czeka cię śmierć z rąk złej Królowej. 
- Ależ gdzie ja mam się podziać? 
Ale myśliwy już nie odpowiedział, zniknął gdzieś w gęstwinie. 
           Myśliwy znika 
MELODIA  - GROZA, PRZERAŻENIE, STRACH,  Śnieżka sama błąka się po  lesie. 
Zrozpaczona i samotna dziewczynka przedzierała się przez las, a każdy konar był dla niej 
niczym upiór, a każdy szelest igliwia wydawał się odgłosami kroków jakiejś strasznej bestii. 
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W końcu wyczerpana i spłakana, nie mogąc już dalej iść, zasnęła, mając pod głową jedynie 
miękki, leśny mech. 
MELODIA  „A A A kotki dwa”OK. 1 MIN 
  

SCENA III   
 

ŚWIATŁA na domek krasnoludków, MELODIA – ODGŁOSY PORANKA.  
 
Następnego ranka, kiedy tylko się zbudziła nie mogła uwierzyć własnym oczom. Ujrzała na 
skraju leśnej polany maleńką chatkę. 
- Ach jak tu pięknie. A to co? Domek w samym środku lasu? To niemożliwe! Ja chyba śnię! 
Śnieżka podeszła bliżej i nieśmiało zapukała –  puk, puk, puk… 
Ale nikt nie otwierał malutkich drzwi, nie słychać też było żadnych kroków. Ciekawość 
dziewczynki była tak wielka, że nie zastanawiając się dłużej zajrzała do środka. 
- Bardzo dziwne! Siedem małych łóżeczek, siedem małych krzesełek, siedem talerzyków i 
siedem …ciekawe, kto tu może mieszkać?  
W domku panował okropny bałagan, więc Śnieżka zabrała się do gruntownych porządków.  
 A było, co sprzątać. Kiedy chatka lśniła czystością i wszystko stało na swoim miejscu, 
zmęczona dziewczynka od razu zapadła w głęboki sen, rozłożywszy się na  malutkim 
łóżeczku. 
MELODIA „a, a, a kotki dwa” ok. 2 min. 
Wchodzą krasnoludki, ustawiają się w rzędzie. 
 
 Tymczasem do chatki powrócili jej mieszkańcy. Podśpiewując sobie zabawnie.  
PIOSENKA KRASNOLUDKÓW „My jesteśmy krasnoludki” 
 
- O jak tu czysto! Nie przypominam sobie żebyśmy ostatnio sprzątali. 
-Och a kto leży na moim łóżku? 
- I na moim. 
- I moim…popatrzcie tylko to przecież śliczna dziewczynka! 
- Apsik! 
- cicho! Apsiku, bo się zbudzi! 
- Ojej, kim jesteście? Krasnoludkami? Myślałam, że krasnoludki istnieją tylko w bajkach. 
Krasnoludki z przejęciem wysłuchały długiej opowieści królewny o złej Królowej, o 
myśliwym i o tym jak została zupełnie sama w lesie. 
Zgodnym chórem zawołały: 
- Śnieżko możesz zostać z nami! 
- Tak, tak!  
Krasnoludki i Śnieżka chowają się. 

SCENA IV 
 

Komnata królowej. Królowa stoi przy zwierciadle. Światło skierowane na Królową. 
MELODIA – TAJEMNICZA I PRZERAŻAJĄCA. 
 
Tymczasem zła Królowa przekonana, że Śnieżka już dawno nie żyje, zwróciła się do swego 
zwierciadła pewna tego, co usłyszy. Ale lustro odpowiedziało jej inaczej: 
-Tyś Królowo piękna, lecz Śnieżka, która mieszka u krasnoludków jest po stokroć 
piękniejsza. 
Usłyszawszy to Królowa wpadła w straszny gniew. 
- Nie spocznę dopóki Śnieżka nie zginie! 
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I zła Królowa uknuła plan. Sporządziła okropny napój, który zmienił ją nie do poznania. W 
mgnieniu oka przeistoczyła się w staruszkę o krzywym nosie i złowrogim spojrzeniu. 
 
Królowa kręci się szybko w miejscu, światła wirują, trzyma jabłko, folia – falowanie. 
MELODIA – GROZA. 
- ha ha ha! A oto jabłko…zanurzę je w zatrutym wywarze. A kiedy Śnieżka spróbuje choćby 
kęs, zapadnie w najgłębszy, wieczny sen.  
 

SCENA V 
 

Domek krasnoludków, światła skierowane na  krasnoludki i Śnieżkę. 
 
 Następnego ranka krasnoludki jak zwykle szykowały się do pracy w kopalni.  
- Pamiętaj Śnieżko nikogo nie wpuszczaj do chatki.  
MELODIA -  HEJ HA, HEJ HO… 1 min; krasnoludki wychodzą, a Śnieżka chodzi po 
chatce. 
- Nie potrzebnie krasnoludki tak się o mnie martwią, znakomicie sobie radzę. Zaraz ugotuję 
im pyszną zupę.  Nagle słychać pukanie do drzwi.  
 Zjawia się królowa- staruszka. 
Puk, puk, puk…. Do chatki zapukała nieznajoma staruszka.   
- Śliczna dziewczynko popatrz, jakie cudne jabłko mam dla ciebie.  
- Musi być naprawdę pyszne, z przyjemnością bym je zjadła, wygląda tak smakowicie… 
I królewna ugryzła zatrute jabłko. W tej samej chwili upadła nieżywa. 
 
MELODIA ZŁOWROGA, królowa chowa się w lesie, wracają krasnoludki. 
Tymczasem do chatki powróciły krasnoludki. 
- Śnieżko zbudź się! 
- Śnieżka nie żyje!!!! 
- Okrutna królowa ją zatruła.  
Śnieżka była tak piękna i dobra, że krasnoludki nie mogły znieść myśli, że już nigdy jej nie 
zobaczą. Zrobiły ze szkła małą trumienkę – NAKRYCIE FOLIĄ KRÓLEWNY- i złożyły w 
niej królewnę. 
- Jest tak śliczna, że aż trudno uwierzyć, że nie żyje. 
MELODIA – SMUTNA, POGRZEBOWA 2 MIN. 
 

SCENA VI 
 

Melodia z filmu „Bonanza”. Do chatki zbliża się jeździec na koniu –królewicz, światła 
najpierw na królewicz, później na chatkę. 
 

- To królewicz. 
- Powiedzcie mi krasnoludki, dlaczego macie takie smutne minki? 
- Nasz Śnieżka nie żyje. 
-Ta urocza dziewczynka nie może być martwa. To najpiękniejsza istota, jaką kiedykolwiek 
widziałem.  
Królewicz odchylił wieko trumny – ODSŁONIĘCIE FOLII - i pocałował delikatnie Śnieżkę. 
I nagle stała się rzecz nieoczekiwana. Dziewczynka otworzyła szeroko oczy. 
- Hurrrra!!!!!!!!!!! Hurrrra!!!!!!!!!! Nasza Śnieżka żyje!!!!!!!!!!!!!!! 
Zaraz ruszyli do pałacu króla.  

SCENA VII 
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MELODIA – ŻYWA, SKOCZNA. 
Królewicz i Śnieżka udają się do pałacu, światła skierowane na tron króla. 
   
Jakaż była radość ojca, gdy ujrzał Śnieżkę żywą i zdrową! Dowiedziawszy się o wszystkim, 
chciał srodze ukarać królową, ale nigdzie nie można było jej znaleźć. Królowa ujrzała z okna 
komnaty Śnieżkę na dziedzińcu i przeraziła się ogromnie. Ze strachu i złości zbrzydła tak 
bardzo, że uciekła w gęsty las, by oko ludzkie już jej nie widziało.  
A w zamku odbyła się wkrótce uczta weselna.  
 
MELODIA; MARSZ WESELNY 
Królewicz, bowiem pojął Śnieżkę za żonę.- stają na środku sceny 
Zaproszono także krasnoludki. I znowu szczęście i radość zapanowały w królestwie. 
 wesoła muzyka, przy której tańczą wszyscy aktorzy.  
 
 

ZAKOŃCZENIE 
 
MELODIA Z PŁYTY CD:  uczniowie ustawiają się w rzędzie i kłaniają publiczności. 
 
PRZEDSTAWIENIE AKTORÓW I OSÓB GRAJĄCYCH W SZTUCE. 
  
W przedstawieniu udział wzięli: 
ŚNIEŻKA: Weronika Chocian 

KRÓLEWICZ: Tomasz Potrykus 

KRÓL: Katarzyna Mika 

KRÓLOWA: Patrycja Stromska 

MYŚLIWY: Klaudia Szadach 

KRASNOLUDKI: 

1. Piotr Wittbrodt 

2. Daniel Borkowski 

3. Dominik Terka 

4. Adrian Marciniak 

5. Martin Choiński 

6. Wiktor Wodziński 

7. Ewelina Mazur. 

LUSTRO: Paulina Piątek 

Osoby wspomagające: 

Agnieszka Adamczyk – narrator , Andrzej Dorniak – muzyka i dźwięk, Edyta Schwarz – 

światło, Małgorzata Paluch, Joanna Kreft, Elżbieta Zeliasz, Danuta Schroeder, Agnieszka 

Czaja.  
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scenariusz i reżyseria:  Agnieszka Kochańska i Joanna Rozalewska. 


