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 Kierujący zespołem P.P. Nawigator Teatr jest reżyserem, autorem 
scenariuszy, opracowania muzycznego i choreograficznego spektakli 

profilaktyczno wychowawczych, które poznali Państwo na przestrzeni 
ostatnich lat, m.in.: 

 Dzieci najmłodsze: „ Gadająca Niespodzianka”, „Jestem 
królem zamku”, „Tu rządzi kot”, „Świat według Reksia”, 
„Jestem przyjacielem ludzi” 

 Klasy 4-6: „Ciamajda”, „ O jeden krok za daleko”, „Kto jak nie 
ja”, „Możesz odkryć siebie” 

 Najstarsi i dorośli: „Więzy krwi”, „Wyzwanie”, „Labirynt”, 
„Spacer po linie” 

 

„ MĄDROŚCI KRÓWKI ŁASKOTKI” 

- nowa bajka wychowawczo profilaktyczna.  

Przedszkole i dzieci klas 0-3 

Motywy profilaktyczne: wdrażanie i utrwalanie postaw abstynenckich (alkohol, nikotyna),  

zachowania ryzykowne i niebezpieczeństwa związane z sięganiem po alkohol 

rozwijanie wyobraźni, kryterium dobra i zła, sumienność i pracowitość, wyrażanie emocji, współpraca w grupie,  

akceptacja odmienności, dbałość o zdrowie, szacunek dla zwierząt 

  

 

OPIS BAJKI TEATRALNEJ O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNYM: 

Światem teatru rządzi niepodzielnie wyobraźnia widzów i to właśnie za jej sprawą Jaś, spędzający urocze wakacje u dziadków na wsi, staje 

oko w oko z Krówką Łaskotką. Imię Krówki nie jest żartem, o czym szybko przekonują się widzowie przedstawienia.  

I podobnie życie Krówki Łaskotki wesołym być nie może, bo czy szczęśliwym jest samotny człowiek, czy zwierzę? A Łaskotka cierpi, bo inne 

krówki z jej stada stronią od jej obecności. Kiedy smutna krówka pojawia się na scenie, ani Jaś, ani młodzi widzowie nie wiedzą, co jest 

powodem tego, że Łaskotka czuje się odrzucona. Ale od razu przekonują się, że to uczucie przynosi cierpienie i strach. I jeszcze gorszą rzecz- 

Łaskotka jest uroczą krówką, ale jest też krówką, która się jąka.  

Czy może być coś gorszego dla kogoś, kto marzy o rozmowie z innymi, o wspólnych zabawach, o wspólnym życiu? Ale tym Jaś i widzowie 

spektaklu się nie będą martwić. Czeka ich ważniejsze i radośniejsze zadanie. Wspólnie, razem, budząc siłę, płynącą z mądrości i wyobraźni i 

wrażliwości – pomagają Łaskotce uwierzyć, że można przezwyciężyć strach i obawy. I w tym momencie historia teatralnej krówki, widzów, 

Jasia nabiera oszałamiającej prędkości. Mknąc przez opowieść o dobrym zachowaniu, poszanowaniu odmienności, zasadach zdrowego 

życia, pożytkach z sumiennej nauki i pracowitości zmierza do celu, którym jest radosne zrozumienie tego, że prawdziwi przyjaciele są jak 

lustro, w którym odbijają się nasze wady i zalety. I ci najprawdziwsi przyjaciele nie żyją w zaczarowanym świecie Internetu i filmów, tylko 

stoją blisko nas. 

Spektakl „Mądrości krówki Łaskotki” : 

- to urocza, wartka i dynamiczna bajkowa opowieść, skrząca się dowcipem dialogów, wypełniona tańcem i piosenkami. Najmłodsi widzowie 

dzięki wykorzystaniu w tym przedstawieniu unikalnej struktury interakcji scenicznej rozwijają narzędzie wyobraźni, poznają 

niebezpieczeństwa i pułapki związane z sięganiem po alkohol i nikotynę, uczą się na czym polega asertywna krytyka zachowań ryzykownych 

związanych z sięganiem po alkohol, doskonalą się w prawidłowym wyrażaniu emocji, przyswajają i realizują mechanizm krytycznego 

wartościowania dobra i zła 

 - to przede wszystkim radosna, porywająca teatralna przypowieść o akceptacji, pracowitości, poszanowaniu wartości i sposobach na 

pokonywanie słabości.  

- scenariusz w konwencji otwartej komedii dell`arte, z przewagą elementów muzycznych i choreograficznych, profesjonalna adaptacja 

przestrzeni scenicznej, kostiumy, zawodowi, dyplomowani aktorzy 
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Wartości wychowawczo-profilaktyczne spektaklu  

Bezpieczeństwo: profilaktyka zachowań ryzykownych : wdrażanie i utrwalanie postaw abstynenckich (alkohol, nikotyna), krytyka 

zachowań ryzykownych i niebezpiecznych związanych z sięganiem po alkohol, zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w 

różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia, dobre i złe strony Internetu, 

niebezpieczeństwa użycia łatwo dostępnych używek, kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu 

nauki i zabawy.   

 Zdrowie: edukacja zdrowotna : podstawowe zasady dbałości o zdrowie własne i innych, umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego 

zdrowemu stylowi życia; zasady zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej; postawa 

odpowiedzialności za własne zdrowie; umiejętność podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; umiejętność 

analizy zjawisk przyrodniczych, wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin; 

Relacje: kształtowanie postaw społecznych : nauka wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności właściwego zachowania się w 

sytuacjach zwycięstwa i porażki, kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich 

potrzeb, współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej, przygotowanie do sprawiedliwego i 

uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi, empatia i szacunek dla słabszych, pokora wobec autorytetów 

Wdrażanie kultury: przywiązania do wartości, właściwych norm i wzorców zachowań: dbałość o język i kulturę wypowiadania się, 

odróżniania dobra od zła, postawa szacunku dla ludzi, zapobieganie dyskryminacji, podejmowanie aktywności i inicjatyw oraz pracy 

zespołowej w kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia, radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności 

praktycznych, wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji, kształtowanie poczucia własnej wartości, podtrzymywanie 

ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności, branie odpowiedzialności za swoje decyzje i działania 

 

 

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 

2016-2020 


