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Czerwonemu Kapturkowl mote to
warzyszyć w podróży dwoje, troje 
lub czworo dzieci. Każdy wybiera so
bie pionek i ustaw ia go w jednym 
z kółeczek znajdujących się w lewym 
dolnym rogu gry. Następnie gracze 
kolejno rzucają kostkę posuwając się 
naprzód o taką ilość pól, jaką wska
zuje kostka. Podróż przez las rozpo
czynamy po wyrzuceniu 1 lub 6. W 
lesie czekają różne przygody: 
1) Czerwony Kapturek mimo prze

stróg mamy dzielnie wyrusza w 
drogę dC> chorej babci. Za odwa
gę zyskuje dodatkowy rzut. 

2) Zajączek zatrzymuje Czerwone
go Kapturka, który traci jeden 
rzut kostką. 

3) Czerwony Kapturek spotkał nie
dźwiadka pokąsanego przez 
pszczoły i smaruje mu pyszczek 
jodyną. Za ten dobry uczynek 
posuwa się dodatkowo 2 pola na
przód. 

4) Uwaga! Niebezpieczeństwo! Lis 
knuje złe plany. Czerwony Kap
turek cofa się 2 pola w tył. 

5) Czerwony Kapturek spotyka 
pbl.szka i opowiada mu w jaki 
sposób poradzi sobie z wilkiem. 
Ale nie zauważył, że chytry lis 
podsłuchuje. Za tę nieroztrop
ność musi cofnąć się 1 pole w 
tył. 

6) Czerwonemu Kapturkowi towa
rzyszy teraz ptaszek. Podróż 

przebiega szybciej, zyskuje więc 
dodatkowy rzut. 

7) Lis nadal knuje złe plany. Po
syła niedzwiadka po miód. Co
famy się 2 pola w tył. 

8) Lis przestraszył ptaszka. Cofa
my 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) Czerwony Kapturek płacze po 
spotkaniu z Wilkiem. Nie wolno 
płakać. Cofamy się 3 pula w tył. 

12) Znów Czerwony Kapturek po
maga zajączkowi poturbowane
mu przez Wilka. Posuwamy się 
2 pola naprzód. 

13) 

14) 

15) 

IG) 

17) 

18) 

Zajączek wpadł w sidła. Mimo 
to dzielnie zwołuje pobudką 

zwierzęta. Za dzielność przyja
ciela Czerwony Kapturek zysku
je dodatkowy rzut kostką . 
Czerwony Kapturek spotyka 
Wilka udającego psa - traci 
jeden rzut. 
Wilk połyka Czerwonego Kap
turka - cofamy się na pole nr 1 
i rozpoczynamy grę na nowo. 
Ptaszek leci na pomoc Czerwo
nemu Kapturkowi - posuwamy 
się dodatkowo 1 pole n:i.przód. 
Zajączek i Ptaszek wołają na 
pomoc Leśną Straż - posuwa
my się 1 pole naprzód. 
Leśna Straż przybywa na po
moc - posuwamy się 2 pola 
na.przód. 



f<ochane dzieci 

Zobaczycie dziś w naszym teatrze przygody Czerwonego Kapturka. 

Na pewno wszyscy znacie bnjkę o dziewczynce, którą nazywano „Czer

wony Kapturek", bo zawsze nosiła czerwoną czapeczkę, wiecie po co 

szla cło hahci i jakie niebezpieczne przygody czekały ją w lc<-iie. Ale 

może nie wszystkie dzieci wiedzą, że Czerwony Kapturek był wielkim 

przyjacielem zwierzątek leśnych i że dziQki pomocy zajączka i ptaszka 

zcłolał wyjść cało ze wszystkich niebezpieczeństw, a nawet zwyciQżyć 

rlużego, groźnego wilka i złego, chytrego lisa. Bowiem przyjaźń i odwaga 

są silniejsze od każdego zła. 

A więc wraz z Czerwonym Kapturkiem odbędziecie wędrówkę przez 

las i dzielić z nim będziecie wszystkie przygody. Nawet po powrocie do 

domu możecie nadal bawić się w Czerwonego Kapturka. W programie 

znajdziecie grę pt. „Przygody Czerwonego Kapturka" w1·az z koniecz

nymi objaśnieniami. Knżde z Was ma na pewno w domu kostki do gry 

i pionki. Możecie je użyć do naszej gry. 

Jak co roku czekamy na Wasze listy, w których opisać możecie Wa

sze wrażenia z bajki, co wam się podobało i kogo najbardziej polubili

ście. Możecie też p1·zysłać rysunki na temat bajki. W tym roku także 

ogłaszamy konkurs z nagrodami na najlepszy list i najładniejszy rysu

nek. Czerwony Kapturek z babcią, mamusi:i i wszystkimi zwic1·ząlkmni 

bardzo czekają na Wasze listy. 

Życzymy Wam wesołej zabawy. 

CZERWONY I\:APTUREK BABCIA 

MAMA LIS ZAJĄCZEK 

PTASZEK NIEDŻWIEDŻ WILK 

PIES EI\: STRAŻ LESNA 
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Prace ślusarskie : 
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Przy g o t owanie mu zyczn e zespołu : ZA NETA KA LICIECKA 

KAROL STO J 

HELENA JANICKA 

JAN KALW ASIIll"SKI 

E U GENIA ADAMKIEWICZ 

MICHAŁ PUKLI CZ 

DEilNARD KOKTYSZ 

MARIA J,ASECK A 

STANISŁAW NASZCZYNI.EC 

Nagran ie muzyk i w w ykona niu zespołu D omu K ultury „ Kolejarz" w składzie: 

RAJMUND DOCNIK 
„,..,., „ ....... 

-< 
- perkusja „ ,. 

~ _., 
JERZY KIONA .- - organy „ 

it" 
JAN WISZCZUK tt'~ - gita ra solowa . . (, 

PIOTR J AŁOSZYJ\l"SKI 
„ 

- gitara basowa 

Opracowanie I red a kcj a prog a mu: BOŻENA WINNICKA 

Opracownle g r afi cz n e : MICHAŁ PUKLICZ Składał: Jerzy Szlaplńskl; Łamał: Fran ciszek 

Warchlew ski; Drukował : Sylw est e r R y barczyk I Tadeusz Gomula k 
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