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MROWISKO
W lesie żyją zwierzęta duże i małe. W mrowisku trwa właśnie transport jaj mrówczych do

gniazda. Osobiście nadzorowany jest przez Królową Mrówek. Ważne, by każde jajo bezpiecznie
dotarło do celu. Mrówki, choć tak malutkie mają ogromny wpływ na utrzymanie porządku w

leśnym środowisku. Nieustannie pracują. 
 

MIODEK
W głębi lasu przy zwalonym pniu baraszkują małe misie. Akrobacje i zapasy to ich ulubiona

zabawa. Wracają z wyprawy najstarsze niedźwiadki. Co za radość! Zdobyły baryłki pełne leśnego
miodu! 

Jednak ich śladem przylatują zwiadowcy a wkrótce po nich przybywa cały rój pszczół. 
Rozpoczyna się bitwa o miód. Jakie szczęście, że przybywa Czerwony Kapturek. Czy pomoże

zakończyć kłótnię? 
 

SPOTKANIE 
Czerwony Kapturek dalej odważnie biegnie przez las. Zaprzyjaźnia się z wiewiórkami i spotyka

dziwną postać….. kto to taki?
 

BITWA O ŻOŁĘDZIE 
Wiewiórki rozpoczęły już zbieranie żołędzi, by zapełnić spiżarnię na zimę. Jednak nie tylko one
lubią żołędzie. Jest to także ulubiony przysmak młodych dzików. Walka o dary lasu przybiera na

sile. Co za przypadek, właśnie wtedy pojawia się Czerwony Kapturek.
 

LEŚNA SZKOŁA
Mądra Sowa śledzi pilnie wędrówkę Czerwonego Kapturka i dzielnie opisuje ją w kronice.

Prowadzi też szkołę dla leśnych zwierząt. Lis, miś, dzik, zajączek, wiewiórka, mrówka, pszczółka,
jelonek, dzięcioł, świerszcz i ślimak są jej uczniami. 

Dzisiejszy temat lekcji brzmi: „Wilk – przyjaciel czy wróg?”
 

U BABCI
Babcia wystawia na taras domu swój ulubiony bujany fotel. Czeka z niecierpliwością na

Czerwonego Kapturka.
Zamiast dziewczynki zjawia się jednak ktoś zupełnie inny. Babcia ma dość słaby wzrok ale

dostrzega, że jest on wysoki, silny i wygląda sympatycznie.  
Wkrótce przybiega Czerwony Kapturek do babci i rozpoznaje w przybyszu Wilka!

Po pewnym czasie do domu babci przybiega też mama, która chce się upewnić czy córka
bezpiecznie dotarła na miejsce. Co zastaje po przybyciu?

 
 EPILOG

Po całym lesie rozeszła się wieść o dziewczynce w czerwonej pelerynce, która wędruje do babci.
Mówią także o tym, jaka jest mądra i sprawiedliwa. Pokochały ja wszystkie zwierzęta dębowego

lasu. Wiedzą też, że w drodze śledzi ją Wilk.
Przybywają licznie do domku babci, by sprawdzić, czy nic złego jej się nie stało? 

LIBRETTO - CZERWONY KAPTUREK
 

autor: Beata Książkiewicz
 

PROLOG
Budzi się dzień. Rozbrzmiewa śpiew ptaków. Nadlatuje Mądra Sowa. Mieszka w wielkiej dziupli

na skraju dębowego lasu. Wie o wszystkim co się w nim dzieje a najciekawsze wydarzenia
zapisuje w kronice. 

 
POCZĄTEK DNIA

Śpiew ptaków budzi dziewczynkę, która mieszka z mamą w domku przy lesie. Uwielbia chodzić
w czerwonej pelerynce, którą uszyła dla niej mama, dlatego wszyscy nazywają ją Czerwony

Kapturek. Codziennie rano pomaga w pracy w ogrodzie, sumiennie podlewa kwiaty i warzywa. 
 

ZAJĄCE
To nie pierwszy raz, gdy zające zakradły się w nocy do ogrodu. Nie mogły się oprzeć

pachnącym warzywom, które tego roku pięknie obrodziły. Cała rodzina zajęcy objedzona
marchewką nie miała już siły wrócić do lasu i zasnęła w ogrodzie. Dobrze, że to Czerwony

Kapturek pierwszy je zobaczył i próbuje cicho wyprowadzić zajączki z ogrodu. Czy uda mu się
zanim zauważy je mama? 

 
PRZESTROGA MAMY 

Mama wysyła córkę w odwiedziny do babci z koszem smakołyków. Prosi, by szła dłuższą lecz
bezpieczniejszą drogą omijając las. W lesie bowiem oprócz miłych i łagodnych zwierząt może

spotkać także groźnego wilka!
 

NA POLANCE
Pomimo przestrogi mamy Czerwony Kapturek wybiera jednak drogę przez las. Dziewczynka

bowiem od zawsze mieszkała na jego skraju. Często, gdy mama nie widziała zapuszczała się w
las, zachwycała się jego pięknem, zaprzyjaźniając się ze zwierzętami. Pewnie ruszyła leśną

drogą. 
Polana w lesie to królestwo kwiatów i motyli. Żyją tu zgodnie: Królowa Kwiatów i Królowa

Motyli wraz z całym gronem barwnych podopiecznych. Zgodnie zamieszkując polanę pomagają
sobie nawzajem, ciesząc się pięknym słońce. Właśnie wtedy przybywa Czerwony Kapturek. 

 
WILK

Drogą leśną biegnie Wilk. 
Węszy na wszystkie strony. Najwyraźniej jest bardzo głodny. Chętnie jednak wykorzystuje czas

na taniec i zabawę w towarzystwie młodych dzików. 
 

LEŚNE NIMFY
Czerwony Kapturek nadal biegnie przez las zachwycając się pięknem drzew. Nie wie jednak, że

obserwują go Leśne Nimfy. Te dobre duchy lasu czuwają, by nikomu nic złego się nie stało.
Najwyraźniej spodobała im się dziewczynka. Czerwony Kapturek może odpocząć spokojnie bo

Leśne Nimfy zaopiekują się nim podczas snu. 
 


