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Zobaczycie dziś w naszym teatrze przygody Czerwonego Kapturka.
Na pewno wszyscy znacie bajkę o dziewczynce, którą nazywano „Czerwony
Kapturek" , bo zawsze nosiła czerwoną czapeczkę, wiec.i e po co szła do babci
i jakie niebezpieczne przygody czekały ją w lesie. Ale może nie wszystkie
dzieci wiedzą, że Czerwony Kapturek był wielkim przy jacielem zwierzątek
leśnych i że dzięki pomocy zajączka i ptaszka zdołał wyjść calo ze wszystkich niebezpieczeństw, a nawet zwyciężyć dużego, groźnego wilka i zlego,
chytrego lisa. Bowiem przyjaźń i odwaga są silniejsze od każdego zla.
A więc wraz z Czerwonym Kapturkiem odbędziecie wędrówkę przez las
i dzielić z nim będziecie wszystkie przygody. Nawet po powrocie do doniu
możecie nadal bawić się w Czerwonego Kapturka. W programie znajdziecie
grę pt. „Przygody Czerwonego Kapturka" wraz z koniecznymi objaśnie
niami. Każde z Was ma na pewno w domu kostki do gry i pionki. Możecie
je użyć do naszej gry.
Czerwony Kapturek, babcia, mama, ptaszek, zajączek, lis, niedźwiedź.
a nawet wilk bardzo chcieliby wiedzieć, czy ich polubiliście i jak pod obała
Wam się bajka. Prosimy więc, żebyście odpisali na nasz list, opisali swoje
wrażenia, spostrzeżenia, co Wam się podobało, a co nie. Możecie także
przysyłać rysunki na temat bajki. Ogłaszamy wielki konkurs z nagrodami
na najlepszy list i najładniejsze rysunki. Przysyła}cie listy na adres Teatru
im. St . Jaracza, Olsztyn, ul. 1 Maja 4, bo my przecież mieszkamy w teatrze.
Czerwony Kapturek z babcią. mamusią i wszystkimi zwierzątkami bardzo
czekają na Wasze listy.
Zyczymy Wam wesolej zabawy.
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Czerwonemu Kapturkowi może towarzyszyć
w podróży dwoje, troje lub
czworo dzieci. Podróż przez las rozpoczynamy po wyrzuceniu .1 lub 6. W lesie
czekają różne przygody:

1) Czerwony Kapturek mimo przestróg mamy dzielnie wyrusza
w drogę do chorej babci. Za odwagę zyskuje dodatkowy rzut.
2) Zajączek zatrzymuje Czerwonego Kapturka, który traci jeden
rzut kostką.
3) Czerwony
Kapturek
spotkał
niedźwiadka pokąsanego przez
pszczoły i smaruje mu pyszczek
jodyną. Za ten dobry uczynek
posuwa się dodatkowo 2 pola
naprzód.
4) Uwaga! .Niebezpieczeństwo! Lis
knuje złe plany. Czerwony
Kapturek cofa się 2 pola.
5) Czerwony Kapturek spotyka
ptaszka i opowiada mu w jaki
sposób poradzi sobie z wilkiem.
Ale nie zauważył, że chytry lis
podsłuchuje. Za tę nieroztropność musi cofnąć się 1 pole.
6) Czerwonemu Kapturkowi towarzyszy teraz ptaszek. Podróż
przebiega szybciej, zyskuje więc
dodatkowy rzut.
7) Lis nadal knuje złe plany. Posyła niedźwiadka po miód. Cofamy się 2 pola.
8) Lis przestraszył ptaszka. Cofamy się 2 pola w tył.
9\ Wilk zatrzymuje Czerwonego
Kapturka, który traci 2 rzuty.
10) Czerwony Kapturek odważnie
walczy z wilkiem zyskuje
dodatkowe 2 rzuty kostką.
11) Czenvony Kapturek płacze po
spotkaniu z wilkiem. Nie wolno
płakać. Cofamy się 3 pola.
12) Znów Czerwony Kapturek pomaga zajączkowi poturbowanemu przez wilka. Posuwamy się
2 pola naprzód.
13) Zajączek wpadł w sidła. Mimo
to dzielnie zwołuje pobudką
zwierzęta. Za dzielność przyjaciela Czerwony Kapturek zyskuje dodatkowy rzut kostką.
14) Czerwony Kapturek spotyka
wilka udającego psa traci
jeden rzut.
15) Wilk połyka Czerwonego Kapturka - cofamy się na pole nr 1
i rozpoczynamy grę na nowo.
16) Ptaszek leci na pomoc Czerwonemu Kapturkowi - posuwamy się dodatkowo 1 pole naprzód.
17) Zajączek i ptaszek wołają na
pomoc Leśną Straż - posuwamy się 1 pole naprzód.
18) Leśna Straż przybywa na pomoc - posuwamy się 2 pola
naprzód.

