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Start godzina 9.00
W dni 13.09.2021r Spektakl ”Sygnalizatorek Jacek”

Bezpieczeństwo na drodze. Spektakl podzielony jest na dwie części. Pierwszą część
stanowią warsztaty, utrzymane w konwencji mini-kabaretu. Poprzez wesołą,
anegdotyczną formę, w spektaklu przedstawiamy jednak zagadnienia istotne, takie
jak odpowiedzialność na drodze, ocenianie zagrożeń, wynikających z włączania się
pieszego w ruch drogowy, utrwalamy wiedzę o funkcji podstawowych oznaczeń
drogowych. Kolorowe postaci takie jak Pan Żarówa przypomni dzieciom np. o roli
oznaczeń odblaskowych. Te ważne informacje przemycane są w interakcjach,
wesołych piosenkach, które stanowią nienachalną i najradośniejszą zarazem formę
nauki.

W dniu 19.10.2021 r Spektakl ”Ratujmy Las”
Piękne, bajeczne kostiumy - owady leśne i zwierzęta. Spektakl rozpoczyna się
delikatną uwerturą baletową motyli. Główna postać to odważny Pan Biedronka.
Czy uda mu się ocalić las przed zagładą? Wszystko w rękach naszych młodych
widzów. Na pewno trzeba nauczyć szacunku do natury, źle postępującą
dziewczynkę - scena lekcji przyrody.
W dniu 17.11.2021r Spektakl „Nowe przygody smoka wawelskiego”Bardzo wesoły
spektakl, pozwalający zapoznać się z historią i charakterem ważniejszych miast,
leżących nad najdłuższą rzeką w Polsce. Spektakl oparty na polskich legendach. Nie
bójmy się - nasz Smok to sympatyczna i dystyngowana postać; czasem tylko zdarzy
mu się kichnąć dymem. Czeka go pełna przygód podróż z Krakowa do Gdańska.
Na swej drodze spotka rycerza- Zawiszę Czarnego, warszawską Syrenkę, ducha ze
starego zamku. Nastrojowa epokowa muzyka.

W dniu 18.01.2022 r Spektakl „Baśń zimowa”

Wesoły spektakl o przygodach Bałwanka, uczący dzieci zasad bezpieczeństwa w
zimowej porze roku. W przedstawieniu pojawia się wiele barwnych postaci, między
innymi Zajączek, Pani mróz. Czy wszystkie śnieżynki są takie same? Bałwanek
będzie próbował rozwiązać tę zagadkę. Wszystkiemu towarzyszy świąteczna
muzyka, wprowadzając do przedszkola zimowy nastrój.
W dniu 04.02 .2022r Spektakl „Zaczarowany koszyczek”
Ciepła baśń o Babci i Krasnalu, którzy odwiedzani są przez inne, najczęściej psotne
postacie. Myszka, Kotek, Zbójnik, Pies i Zajączek, to barwni bohaterowie, którzy
przyciągną uwagę najmłodszych widzów. Dużym atutem przedstawienia są
kolorowe kostiumy, wykonane z dbałością o każdy detal. Bajka przeplatana jest
łatwo wpadającymi w ucho piosenkami. Spektakl pozwala rozkochać się maluchom
w prawdziwym teatrze.

W dniu 14.04.2022r Spektakl „Śmieciuchy na wagę złota”
"Tak jak w przyrodzie od pąka do kwiatu
wszystko zaczyna się od granulatu..."
Tymi oto słowy nieśmiertelny Pan Butelka PET rozpoczyna pieśń o swoim
dzieciństwie.
Nieśmiertelny, bo w granulat obrócić się może ponownie. Wszystko zależy od nas.
Również wysłannik lasu, Zając, ma nam coś do pokazania - swą niezwykłą maszynę
która zużyte gazety przetworzy w piękne książki i albumy. Ma w tym swój interes
nasz uszaty bohater - drzew wszak coraz mniej!
A co nam powie władająca piękną francuszczyzną Góra Odpadów

Biodegradowalnych?
Tak! Teatr Gargulec potraktował ten trudny temat po swojemu: zaskakująco i z
humorem.
Wszystko dla dobra naszej planety.

