
Zapraszamy do poznania Teatru Groteski 

Teatr Groteska w Krakowie jest jedną z najstarszych i najbardziej renomowanych scen 

lalkowych w Polsce. Teatr został założony w 1945 roku przez wybitnych artystów teatru Zofię 

i Władysława Jaremów – reżyserów, inscenizatorów, pionierów nowoczesnego myślenia o 

sztuce lalkowej i teatrze plastycznym w powojennej Polsce. Od początku wizję plastyczną 

teatru współtworzyli znakomici plastycy m.in. Kazimierz Mikulski, Jerzy Skarżyński, Lidia 

Minticz, Ali Bunsch. Repertuar teatru kierowany był do dzieci, ale także – jako scena nowych 

form teatru maski i aktora – do dorosłej publiczności. Do wybitnych realizacji Groteski 

Jaremów należy zaliczyć m.in. inscenizacje utworów: Sławomira Mrożka, Tadeusza 

Różewicza, Konstantego Idefonsa Gałczyńskiego, Bertolda Brechta, Alfreda Jarrego. Za 

kolejnej dyrekcji Fredy Leniewicz do teatru zawitał klasyczny repertuar dziecięcy. Za dyrekcji 

Jana Polewki – znamienitego plastyka i inscenizatora – w Grotesce pojawiły się m.in. inspiracje 

orientem, komedią dell’arte, malarstwem hiszpańskim. 

            

W repertuarze Teatru znajdziemy spektakle, będące sceniczną adaptacją znanych baśni, 

takich jak: „Brzydkie Kaczątko” Hansa Christiana Andersena, „Kot w butach” Charlesa 

Perrault’a, „Trzy Świnki” Braci Grimm czy „Calineczka” Hansa Christiana Andersena. Oprócz 

tego dużym powodzeniem cieszą się przeniesione w świat teatru plastycznego adaptacje 

literatury dziecięcej i młodzieżowej: „Aksamitny Królik” Margery Williams, „Ania z 

Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery, „Dr Dolittle” Hugha Loftinga, „Tomek 

Sawyer” Marka Twaina czy „Porwanie Baltazara Gąbki” Stanisława Pagaczewskiego. Ze sceny 

Groteski usłyszeć też można utwory znanych polskich poetów takich jak Julian Tuwim czy Jan 

Brzechwa. 

Od 2000 roku, w czerwcu każdego roku,  Teatr Groteska  organizuje Wielką Paradę 

Smoków, wielkie smocze święto, adresowane do masowej publiczności. Wielką popularnością 



cieszy się niezwykle spektakularne widowisko plenerowe na Wiśle światło i dźwięk u podnóża 

Wawelu, z udziałem ogromnych, unoszących się w powietrzu i animowanych na rozpędzonych 

barkach Smoków, ogląda je ok. 70 tys. widzów.  

https://youtu.be/1Q7q_ZhHsS4 

https://youtu.be/EzAu6S_2YCk 

 

 

Tajemnice tańca 

 

https://youtu.be/1Q7q_ZhHsS4
https://youtu.be/EzAu6S_2YCk


 

Wirtuozowski cyrk marionetkowy 

Z ŁAP GROTESKĘ W SIECI 

 

http://www.groteska.pl/?fbclid=IwAR1NwbAD20rRfpKsgcDvlgb0W20jgPABi

pEicG-K4uDJpeJvjPG9CSvqLS8 zostań w domu – zostań aktorem warsztaty z 

Teatrem Groteską 

 

 

 

 

http://www.groteska.pl/?fbclid=IwAR1NwbAD20rRfpKsgcDvlgb0W20jgPABipEicG-K4uDJpeJvjPG9CSvqLS8
http://www.groteska.pl/?fbclid=IwAR1NwbAD20rRfpKsgcDvlgb0W20jgPABipEicG-K4uDJpeJvjPG9CSvqLS8


INNE PROPOZYCJE… 

WIRTUALNE ZOO I CIEKAWE LEKCJE O ZWIERZĘTACH 

https://m.facebook.com/246397639718 

 

KARTY PRACY I CZASOUMILACZE 

https://rysopisy.eduzabawy.com/gry-i-zabawy/ 

http://www.fundacjanitka.pl/2020/03/18/pomysly-na-zajecia-z-dziecmi-gra-w-

rysowanie-cz-2/ 

https://www.quizme.pl/q/merrylu/wiosenne-zgaduj-

zgadula?fbclid=IwAR1AjrrctOS2BALhip_l3f6PZv44AQkKcbklIPrpk-

DeyI0PxpLrBPVtkbA 

http://dzieci.epapa.pl/gry-dla-dzieci/ 

https://dzieciakizpotencjalem.blogspot.com/.../do%20pobrania 

COŚ DO POCZYTANIA   

  

https://basn.pl/bajki/do-

czytania.phphttps://www.youtube.com/watch?v=vSkpcHUKiz0&fbclid 

http://www.naszebajki.pl/pl/listaBajekTematycznych.aspx?kid=25&lnk=Przysz

%u0142a_wiosna&lnk2=Przysz%u0142a+wiosna&kid2=25 

https://m.facebook.com/246397639718
https://rysopisy.eduzabawy.com/gry-i-zabawy/
http://www.fundacjanitka.pl/2020/03/18/pomysly-na-zajecia-z-dziecmi-gra-w-rysowanie-cz-2/
http://www.fundacjanitka.pl/2020/03/18/pomysly-na-zajecia-z-dziecmi-gra-w-rysowanie-cz-2/
https://www.quizme.pl/q/merrylu/wiosenne-zgaduj-zgadula?fbclid=IwAR1AjrrctOS2BALhip_l3f6PZv44AQkKcbklIPrpk-DeyI0PxpLrBPVtkbA
https://www.quizme.pl/q/merrylu/wiosenne-zgaduj-zgadula?fbclid=IwAR1AjrrctOS2BALhip_l3f6PZv44AQkKcbklIPrpk-DeyI0PxpLrBPVtkbA
https://www.quizme.pl/q/merrylu/wiosenne-zgaduj-zgadula?fbclid=IwAR1AjrrctOS2BALhip_l3f6PZv44AQkKcbklIPrpk-DeyI0PxpLrBPVtkbA
http://dzieci.epapa.pl/gry-dla-dzieci/
https://dzieciakizpotencjalem.blogspot.com/search/label/do%20pobrania?fbclid=IwAR1i6la-JHLWJRj0dijYbN-PczQ-GXS-wMXEg9-kGGG-wl9RbZyBB-scyVM
https://basn.pl/bajki/do-czytania.php
https://basn.pl/bajki/do-czytania.php
http://www.naszebajki.pl/pl/listaBajekTematycznych.aspx?kid=25&lnk=Przysz%u0142a_wiosna&lnk2=Przysz%u0142a+wiosna&kid2=25
http://www.naszebajki.pl/pl/listaBajekTematycznych.aspx?kid=25&lnk=Przysz%u0142a_wiosna&lnk2=Przysz%u0142a+wiosna&kid2=25


  COŚ DO POSŁUCHANIA 

https://www.youtube.com/watch?v=st6OrfDZarw&fbclid 

https://www.youtube.com/watch?v=F-J2trQBYpM 

https://zw.lt/zw-tv/bajka-na-dzien-dobry-z-polskim-studiem-teatralnym-jan-

brzechwa-stonoga/ 

https://zw.lt/zw-tv/bajka-na-dzien-dobry-z-polskim-studiem-teatralnym-

aleksander-fredro-pawel-i-gawel/ 

https://www.youtube.com/watch?v=cs706BU_7wU 

https://kubus.pl/audiobooki/#wybierz-audiobook 

http://dzieci.epapa.pl/bajki-dla-dzieci/ 

Zajęcia ruchowe 

Zapraszamy na gimnastykę. Pamiętajcie, że ruch to zdrowie. 

1. Gimnastyka dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=wrSct26paXo- 

2. Zabawa ze skakanką- żyrafa 

https://www.youtube.com/watch?v=WsJqDdW0ddo- 

3. W-f w domu. Nie garb się. 

https://www.youtube.com/watch?v=luDEZnw42mQ- 

4. Ćwiczenia z ręcznikiem 

https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4 

5. Mały sportowiec 

https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds 

https://www.youtube.com/watch?v=cs706BU_7wU
https://www.sp107krakow.pl/component/content/article/9/813-zdalna-aktywno-wietlicy.html#wybierz-audiobook
http://dzieci.epapa.pl/bajki-dla-dzieci/
https://www.youtube.com/watch?v=wrSct26paXo-
https://www.youtube.com/watch?v=WsJqDdW0ddo-
https://www.youtube.com/watch?v=luDEZnw42mQ-
https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4
https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds

