
Agnieszka Borek 

CZERWONY LISTEK – spektakl dziecięcy 

 

Osoby: 

Narrator 

Leśna bogini 

Listki (4-10) 

Wiewiórki (8-10) 

Ptaki (8) 

 

Późne lato, akcja rozgrywa się w liściastym lesie. Na scenie kosze z kasztanami, 

szyszkami, orzechami, czerwonymi liśćmi i jarzębiną. Listki stoją parami na scenie, 

w dłoniach trzymają rekwizyty zielone liście. 

 

Narrator: 

W przyrodzie kolory ciągle się zmieniają,  

o upływie czasu nam przypominają.  

Listek, który jeszcze wczoraj był zielony  

jest pomarańczowy, za chwilę zaś czerwony. 

Tym prawom natury podlega las cały, 

lecz się dnia pewnego  liście zbuntowały! 

 

Leśna bogini: /w stronę liści/ 

Witajcie moje zielone listki młode, przyszedł na zmianę, czas na przygodę. Czas by 

się przebrać w kolory jesieni, niech się z wami cały las przemieni. Pokażcie mi listki 

swe nowe oblicze, niech się czerwienią, cynobrem zachwycę i z nich piękny kobierzec 

dla Ziemi ułożę. Po nim każde stworzenie przejść może.  

 

Taniec liści 

Luigi Boccherini – Menuet z Kwintetu smyczkowego E-dur op.11 nr 5 

 

Leśna bogini: / zawiedziona/ 

Ach, co się dzieje? Nie rozumiem wcale,  

czemu listki w zieleni pozostają dalej? 

Hej, moje listeczki, 

czego się boicie? 

Przecież swym kolorem  

las nam upiększycie.  

 

Listek:  

Nie chcemy się zmieniać, bo kolor zielony  

jest na całe życie liściom przeznaczony. 

A dla nas zmiana - zagadka nieznana 

i wcale nie wiemy, czy będzie udana.  



Lepiej niech zostanie właśnie tak jak jest! 

 

/listki siadają blisko siebie z przodu sceny, wchodzą smutne wiewiórki otaczają 

boginkę, skarżą się,  pokazują w stronę liści/ 

 

Leśna bogini:  

Widzę, że wiewiórki są bardzo zmartwione,  

bo w jesiennym lesie są przyzwyczajone, 

by robić zapasy: orzechy, żołędzie.  

Gdy las jest zielony, zapasów nie będzie.  

 

Narrator: 

Wiewiórki choć z żalem, gniazda opuściły. 

Muszą dbać o siebie przed nadejściem zimy. 

 

Leśna bogini:  

Patrzcie – odchodzą odszukać kolorowe lasy,   

by napełnić spiżarnię na zimowe czasy.  

/wiewiórki kicając schodzą ze sceny/  

 

Narrator: 

Wiewiórki odeszły... 

 

Leśna bogini:  

Jaki pusty las. 

 

Narrator: 

Wszystko nieruchome, nastał ciszy czas.  

Tylko małe wróble w pobliżu krążyły  

i się leśną ciszą bardzo zadziwiły,  

sfrunęły wśród liści, chętne do pomocy. 

 

Ptaki: 

Zrobimy dla liści to, co w naszej mocy.  

Tańcem zachęcimy, opowieścią swoją.  

Niech zmiany koloru liście się nie boją.  

 

Taniec ptaków 

Antoni Cofalik, Janina Garścia – Wróble 

 

Leśna bogini: 

Ach, te listki uparte pozostają ciągle w zielonym kolorze.   

No ja już się gubię, nie wiem... Kto pomoże? 

Może wy ptaszki? 



 

Ptaki: 

Tak, my pomożemy i zachętę damy, 

lecz się na kolorach bardzo słabo znamy.  

Prosimy opowiedz nam o jesiennych barwach lasu.   

 

Leśna bogini: 

Las jesienią to prawdziwe bogactwo kolorów.  

Cynober ... /sięga po koszyk i wyjmuje z niego jarzębinę, rozdaje listkom/ 

 

Narrator: 

Ten kolor znajdziecie w jarzębinie, która jest symbolem jesieni. Jarzębina to przysmak 

jemiołuszek, ona barwi ich piórka na piękny odcień czerwieni.  

 

Leśna bogini: 

Pomarańcz ... /wyjmuje z koszyka grzyby/ 

 

Narrator: 

To kolor pełen energii, który sprzyja pogodnym myślom.  

 

Leśna bogini: 

Czerwony... /wyjmuje z koszyka czerwone liście i rozdaje pozostałym listkom/ 

 

Narrator: 

Ten kolor znajdziecie w jesiennych liściach. To kolor, który zachęca nas do działania. 

Te piękne kolory z naszej opowieści, w nich mocna czerwień,  pomarańcz  się 

mieści, w tych barwach się mieni wreszcie cały las. Liście zrozumiały, że na 

zmianę czas. /ptaki schodzą, liście idą w głąb sceny/ 

 

Leśna bogini: 

A każda zmiana to podróż daleka  

i choć nie wiemy, co tam na nas czeka,  

choć przyszłość niepewna i dla nas zakryta,  

przemiana w przyrodzie to rzecz znakomita.   

 

Listek: 

Ja listek czerwony, potwierdzić to mogę,  

przemiana - to było jakby ruszyć w drogę. 

Nie wiedząc, co ze mną na końcu się stanie, 

nie wiedząc, kim listek zielony zostanie, 

potrzeba odwagi i zachęty wiele. 

Dały mi ją ptaszki, moi przyjaciele. 



 

 

Leśna bogini: 

Spójrzcie, już wiewiórki do nas wracają, /wbiegają wiewiórki/ 

znowu w naszym pięknym lesie zamieszkają.  

Czy znajdą tu orzechy, kasztany i szyszki? 

Nie wiem, czy zapasów znajdą dla wszystkich. 

 

Taniec wiewiórek- zbieranie zapasów 

Antonin Dvořák- Humoreska op.101 nr 7 

 

Wiewiórki: 

Zapasów na zimę jest w sam raz.  

I chociaż opuściłyśmy las, 

czeka nas obfitości czas.  

 

Leśna Bogini: 

Niech słyszą to ptaki i wszystkie zwierzęta, 

nasz las odmieniony o każdym pamięta.  

 

Narrator: 

Zaprasza bogactwem szyszek i żołędzi.  

 

Leśna Bogini: 

Kto lubi orzechy, niech tu do nas pędzi! 

 

Narrator: 

Tu liście na drzewach w słońcu już się mienią. 

 

Leśna Bogini: 

Jarzębina zachęca przepiękną czerwienią 

do radosnych pląsów, tańca obfitości.  

 

Narrator: 

Las pełen kolorów 

 

Leśna Bogini: 

Czeka na swych gości.  

 

instrumentacja utworu na darach jesieni 

Fryderyk Chopin – Mazurek F-dur op. 68 nr 3 


