
                            

Zaczarowany eliksir 
"Zaczarowany eliksir" to bajkowy spektakl dedykowany przedszkolakom oraz uczniom klas 0-3 Szkoły 
Podstawowej. Przedstawia perypetie dwójki zwierzęcych przyjaciół. Niesforna małpka Gapcio oraz 

łatwowierny piesek Dyzio wyruszają w swoją szaloną podróż, pełną przygód i niesamowitych 
zwrotów akcji. Okraszoną pięknymi piosenkami oraz energetyzującym tańcem. Podczas wędrówki 

poznają zalety zdrowego odżywiania oraz dobrych manier. Na jednym z etapów podróży 
niespodziewanie na ich drodze pojawi się nieznajoma starsza pani, która zaoferuje naszym 
bohaterom tajemniczy „zaczarowany eliksir”. Magiczny trunek ma zapewnić im szczęście i 

dostarczyć wiele wymarzonych prezentów. Mimo, że początkowo instynkt podpowiadał zwierzakom 
żeby 

nie brali eliksiru od nieznajomej starszej pani, to jednak Dyzio i Gapcio ulegli swojej 
chciwości. 

Na szczęście bojaźliwy Dyzio w obawie o zdrowie nie wypił mikstury, natomiast bardziej 
odważny Gapcio nie mógł się powstrzymać od jej spróbowania. Dość szybko okazało się, że 

tajemnicza pani okłamała naszych przyjaciół. Zamiast góry nowych zabawek doszło do 
niespodziewanej przemiany Gapcia w dziwnego stwora. Aby odczarować małpkę 

tajemniczym, magicznym zaklęciem nasi bohaterowie będą zmuszeni poprosić o pomoc 
kogoś z widowni. Czy wspólnymi siłami uda się złamać zaklęcie? Czy Gapcio i Dyzio 

wyciągną wnioski ze spotkania z nieznajomą? 
Wszystkiego dowiecie się po obejrzeniu bajki teatru Kurtyna „Zaczarowany eliksir”. 

 

Wartości profilaktyczno – wychowawcze: Edukacja zdrowotna - kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za własne zdrowie, szkodliwy wpływ używek (takich jak alkohol, papierosy) i 

„śmieciowego” jedzenia na zdrowie człowieka. Kształtowanie postaw społecznych - wytrwałość w 

działaniu i dążeniu do celu, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i 

porażki, zachowanie obowiązujących norm i reguł kultury osobistej,  odróżnianie dobra od zła, 

nieufność w stosunku do nieznajomych dorosłych oferujących nam prezenty czy też zachęcających do 

wspólnej zabawy lub spaceru. 

 

Scenariusz przedstawienia w warstwie merytorycznej związany jest ze wskazaniami Ustawy z dnia 26 

października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tematyka z 

zakresu przeciwdziałania narkomanii normuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O przeciwdziałaniu 

narkomanii. Ponadto w świetle ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym zarówno 

wątki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, jak i z zakresu przeciwdziałania narkomanii, są 

podjęte w oparciu o cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2020-2025. 

                                    

Spektakl pełen dynamicznych, humorystycznych dialogów, piosenki, interakcja działań scenicznych                       

z publicznością, kostiumy, rekwizyty, oprawa muzyczna. W spektaklu bierze udział dwóch aktorów. 

Atutem programu jest nagłośnienie (własne + mikrofony bezprzewodowe). 
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