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Wstęp 

 

Głównym bohaterem spektaklu „O Królewiczu, który nauczył się wypowiadać 
magiczne zaklęcie” jest Królewicz, który jak najszybciej musi sobie znaleźć żonę.  
W przeciwnym wypadku Król-ojciec pozbawi go tronu i zgodnie z tradycją młodzieniec 
zostanie świniopasem. Problem polega na tym, iż bohater jest bardzo wybredny  
i żadna kandydatka mu się nie podoba. Z pomocą przychodzi Skrzat, który opowiada 
Królewiczowi o Ślicznej Królewnie Leniuszcze Chrapuszce, na którą Smok, co ma jęzor  
w miejscu oka, rzucił czar. Dziewczyna przesypia całe dnie i noce, strasznie chrapiąc i zionąc 
ogniem. Odczarować ją może jedynie zaklęcie utopione w magicznym stawie. W dotarciu do 
celu Królewiczowi pomagają inni bohaterowie, tacy jak: zwierzątka, Wróżka Baletnica, 
Piratka. Największą przeszkodą w zdjęciu czaru z Królewny jest odczytanie zaklęcia. Okazuje 
się, że Królewicz ma wadę wymowy i nie potrafi prawidłowo wymówić niektórych głosek.  
Z pomocą Wróżki Pięknej Wymowy bohater poznaje tajniki wyraźnej artykulacji, ćwiczy 
narządy mowy i wreszcie doskonale wypowiada zaklęcie. Królewna zostaje odczarowana. 

Przedstawienie przeznaczone jest dla widzów w wieku przedszkolnym  
i wczesnoszkolnym. W przystępnej formieaktorzy teatrzyku wprowadzają widzów  
w zawiłości wymowy. Spektakl tryska humorem i zaskakującymi zwrotami akcji. Propozycje 
prostych ćwiczeń narządów artykulacyjnych wykorzystanych w widowisku, mogą znaleźć się 
w repertuarze codziennych ćwiczeń dziecka. W przedstawieniu zwraca się przede wszystkim 
uwagę na poprawną wymowę głosek szumiących, szczególnie sz, ż, cz (gdyż to one właśnie 
są zawarte w magicznym zaklęciu).  

Scenariusz spektaklu „O Królewiczu, który nauczył się wypowiadać magiczne 
zaklęcie” może być wykorzystany przez nauczycieli prowadzących teatrzyki szkolne, 
wychowawców świetlic, nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji 
wczesnoszkolnej (dlatego też wszystkie ćwiczenia logopedyczne są opatrzone szczegółowymi 
komentarzami dotyczącymi ich właściwego wykonania).Opracowanie przydatne będzie także 
dla logopedów pracujących w placówkach oświatowych. 
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Występują:  

 

Królowa 

Królewicz 

Królewna 1 

Królewna 2 

Królewna 3 

Lisek 

Tygrysek 

Kotek w Bamboszach 

Skrzat 

Wróżka Baletnica 

Piratka 

Kaczka  

Wodnik 

Wróżka Pięknej Wymowy 

Królewna Leniuszka Chrapuszka 
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Akt pierwszy 

Z prawej strony sceny las i polana, z lewej staw 

 

Scena pierwsza 

Na polanie 

(Na scenę wbiega Królewicz, jest wyraźnie zdenerwowany, za nim wchodzą trzy Królewny 
oraz Królowa-matka) 

Królewicz: Nie, nie! Nie ożenię się z tymi królewnami! Nie podobają mi się! 

Królowa-matka: Ależ synku, każdy królewicz musi mieć królewnę. Tak to już od dawna  
w baśniach wymyślono. Nie można tego zmieniać, bo to może doprowadzić do katastrofy!  

Królewicz: Ta ma za mały nosek! A ta za bardzo niebieskie oczy!No, a tamta patrzy na mnie  
z ukosa! 

(Królewny są obrażone) 

Królowa: Królewiczu, jesteś taki wymagający! Wiesz jednak, że jeśli nie znajdziesz żony, to 
twój ojciec pozbawi cię tronu.  I … zgodnie z tradycją zostaniesz świniopasem.  

Królewicz: Świnio …  świnio- czym zostanę? (przestraszony)  Boję się tej tradycji! 

Królowa-matka: Świniopasem, to znaczy, że będziesz pilnował świnek w chlewiku.  Jak się 
pasą i w ogóle…  To znaczy … jedzą sobie swoje świńskie jedzonko! 

Królewicz: Ależ to strasznie okrutne! 

Królowa-matka: Bo widzisz synku, Królowi znudziłosię już czekanie na przyszłą synową! 
Jest bardzo zły i dostał od tego wysypkę na twarzy! Każdego kolejnego dnia staje się bardziej 
wściekły i bardziej wysypany! 

Królewna 1: To ciekawe! Królewicz zostanie świniopasem! 

Królewna 2: To takie śmieszne!  Królewicz zostanie świniopasem! 

Królewna 3: To takie smutne! Królewicz zostanie świniopasem! 

(Królowa- matka i Królewny wychodzą za scenę) 
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Scena druga 

W lesie 

(Królewicz zmartwiony spaceruje po lesie, spotyka zwierzątka.) 

Lisek: Hej Królewiczu, wszystko słyszałem! 

Tygrysek: Hej, Królewiczu, ja też wszystko słyszałem! 

Kotek w Bamboszach: No, a ja, to niby jestem głuchy! 

Lisek: Królewiczu, musisz znaleźć Smoka, co ma jęzor w miejscu oka! 

Tygrysek: Głupoty Lisek plecie! Musisz znaleźć Wróżkę Baletnicę, Piękniejszą Sukienkę 
czySpódnicę! 

Kotek w Bamboszach:  Bzdury! Trzeba tutaj Potwora, co przenosi góry! 

(Zwierzątka zaczynają się kłócić, nie zwracają uwagi na Królewicza) 

Królewicz: To kogo mam w końcu szukać, sam już teraz nie wiem?(Królewicz jest 
zrezygnowany) 

Lisek: (do Tygryska)  Szukać może ma osła, co go mrówka wyniosła? 

Tygrysek: (do Liska) A może żaby, która wyschła dla zabawy? 

Kotek w Bamboszach:  (do Tygryska i Liska) A może Pieczonego Indyka? Mówiono w lesie, 
że to bestia dzika! 

(Zwierzątka kłócą się i opuszczają scenę. Królewicz jest zrezygnowany) 

Królewicz: Przyjdzie mi paść te świnie! 

(Na scenę wchodzi Skrzat) 

Skrzat: Jestem Skrzat, Leśnego Potwora brat! Czemu jesteś taki smutny, Królewiczu? 

Królewicz: Muszę pilnie znaleźć żonę, bo ojciec zabierze mi koronę i każe karmić świnie  
w chlewiku! 

Skrzat: Królewiczu, mam dla ciebie dobrą wiadomość. W sąsiednim królestwie, za górami, za 
lasami… Szczerze mówiąc… (zawiesza głos) Na końcu świata! Na tym końcujest jeszcze 
jedna Królewna! Niesłychanie piękna i mądra! Niestety ma jedną wadę, jest strasznym 
śpiochem. Śpi i śpi, całe dnie i noce! I do tego strasznie chrapie! Wszyscy nazywają ją:  
Śliczna Królewna LeniuszkaChrapuszka! 

Królewicz: Jak mogę się do niej dostać? 

Skrzat: Drogę wskaże ci moja przyjaciółka: Wróżka Baletnica, Piękniejsza Sukienka czy 
Spódnica! 
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(Pojawia się Wróżka Baletnica, Skrzat odchodzi) 

Wróżka Baletnica: Oto jestem, czego sobie życzyszKrólewiczu? 

Królewicz: Czy zaprowadzisz mnie do Ślicznej Królewny Leniuszki Chrapuszki? 

Wróżka Baletnica: Oczywiście, że tak! Ale pod jednym warunkiem! 

Królewicz: A jakim? 

Wróżka Baletnica: Musimy iść, cały czas tańcząc! Wirując i podskakując! 

Królewicz: O nie! 

Wróżka Baletnica: Dlaczego, o nie?! 

Królewicz: Wolałbym polecieć na schabowym kotlecie! 

(Rozlega się muzykaGangnam Style. Wróżka i Królewicz próbują tańczyć, ale im się to nie 
udaje) 

Wróżka Baletnica: Moje nogi! Nie depcz mnie Królewiczu drogi!   

Królewicz: Przepraszam! 

(Tańczą… Po chwili) 

Wróżka Baletnica: Ty niezdaro, całe szczęście, że nie jesteśmy taneczną parą! I dobrze, że 
dotarliśmy w końcu do celu! 

Królewicz: Dziękuję za pomoc! 

Wróżka Baletnica (obrażona) Do widzenia, królewiczu drogi! Ciekawe, kto mi teraz wyleczy 
nogi?! 

(Wróżka opuszcza scenę) 
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Scena trzecia  

Nad stawem 

(Słychać głośne chrapanie, Królewicz podchodzi do śpiącej Królewny) 

Królewicz: Królewno, ale jesteś śliczna! (do siebie) Chyba się zakochałem! (po chwili)  

Hej, Królewno, obudź się! Mam problem! Musisz zostać moją żoną i to w miarę szybko! 

(Królewna śpi nadal, na scenę wbiega Piratka) 

Piratka: Stój, kim jesteś?!  

Królewicz: Jestem Królewiczem. 

Piratka: A masz dokumenty potwierdzające, że Ty to Ty? 

Królewicz: A może być prawo jazdy na statek? 

Piratka: Dawaj!  (przegląda dokumenty, jest podejrzliwa) A nie jesteś czasami ślimakiem  lub 
co gorsza szczurem zamienionym w Królewicza?!  

Królewicz: Przysięgam, jestem zawsze sobą! 

Piratka: A nie przysłały cię  mroczne siły, które wczoraj guza mi nabiły? 

Królewicz: Nie! Nie, na pewno! 

Piratka: No dobrze! Ale z Królewną jest problem! Smok, co ma jęzor w miejscu oka rzucił na 
nią urok. Więc tylko śpi i przeraźliwie chrapie! Powiem ci jeszcze w tajemnicy, że od czasu 
do czasu zionie ogniem. 

Królewicz: To straszne! 

Piratka: Straszne! Jak tak sobie zionie, to później trzeba wietrzyć pałacowe komnaty przez 
trzy dni. Odczarować ją może jedynie magiczne zaklęcie, które zostało utopione w tym 
stawie. 

(Pokazuje staw) 

Królewicz: Popłynę i wyłowię zaklęcie, chyba dam radę… 

Piratka: Niestety, nie! To magiczny staw. Jeżeli wejdziesz do wody, to zamienisz się  
w wędzoną rybkę. 

Królewicz: Nie mam dzisiaj szczęścia. 

Piratka: Poproś o pomoc Magiczną Kaczkę! 

(Idzie nad staw, woła. Piratka opuszcza scenę) 
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Królewicz: Magiczna Kaczko, czy mi pomożesz wyłowić z wody zatopione zaklęcie? 

Kaczka: Pomogę, jeśli obiecasz, że zaprosisz mnie na weselne przyjęcie. 

Królewicz: Zgoda! 

(Kaczka wskakuje do stawu i przynosi królewiczowi zwój z magicznym zaklęciem) 

Królewicz: Dziękuję!Teraz Królewnę odczaruję! 

(Wyjmuje zwój z zaklęciem i zaczyna czytać)  

Królewicz: Psepięknaksięznicko, zbudź się z tego carodziejskiego snu! Cary-mary, cary- 
mary, bęc!  

(Zaklęcie nie zadziałało) 

Królewicz: Dlaczego zaklęcie nie zadziałało? 

Kaczka: Nie mam pojęcia! 

(Kaczka opuszcza scenę) 

Wodnik: A ja wiem, a ja wiem! 

Królewicz : Dlaczego?  

Wodnik: Królewicz jakoś dziwnie mówi! 

Królewicz: Jak to dziwnie? 

Wodnik: Królewicz musi wezwać Wróżkę Pięknej Wymowy. Wróżka na pewno przybędzie  
i da receptę na wyraźną i ładną wymowę! 

Królewicz: A jak przywołać Wróżkę Pięknej Wymowy? 

Wodnik: Trzeba stanąć nad brzegiem stawu i głośno zawołać: Wróżko Pięknej Wymowy 
przybądź! 

Królewicz: I to wystarczy? 

Wodnik: I to wystarczy! 

(Wodnik opuszcza scenę) 
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Scena czwarta 

Nad stawem 

(Nad stawem siedzą żaby, które głośno rechoczą. Królewicz idzie nad staw i woła) 

Królewicz: Wróżko Pięknej Wymowy przybądź! 

Wróżka Pięknej Wymowy: Kto mnie wzywał i czego chce? 

Królewicz: To ja, Królewicz! Chciałbym obudzić ze snu piękną Królewnę, ale nie potrafię 
wyraźnie przeczytać magicznego zaklęcia. Jeżeli ta sztuka mi się nie uda, to będzie ze mną 
źle! 

(Wróżka czyta treść zaklęcia) 

Wróżka: Przeczytaj to zaklęcie. Pokaż jak to robisz. 

Królewicz: Psepięknaksięznicko, zbudź się z tego carodziejskiego snu! 

Wróżka Pięknej Wymowy: Oj, słyszę, że nieprawidłowo wymawiasz głoski sz, ż, cz.Dobrze, 
pomogę ci Królewiczu! Ale musisz być uważnym uczniem! Poznasz trzy sekrety pięknej 
wymowy głosek szumiących. Pierwszy sekret - to prawidłowe ułożenie języka w czasie ich 
mówienia. Drugi sekret - to właściwe ułożenie zębów. Trzeci sekret dotyczy ułożenia warg. 

Królewicz: Coś takiego, trzysekrety! Nie wiedziałem! 

Wróżka Pięknej Wymowy: Królewiczu, czy chciałbyś teraz poćwiczyć wypowiadanie 
magicznego zaklęcia? 

Królewicz: Bardzo chętnie! 

Wróżka Pięknej Wymowy: Podczas wymawiania wyrazów, w których są głoski: „sz, ż, cz” 
musisz unieść czubek języka do „sufitu buzi”. Popatrz! (demonstruje) To jest to miejsce, na 
górze, za zębami górnymi (pokazuje tzw. wałeczek dziąsłowy, tuż za wewnętrzną stroną 
siekaczy górnych).Usta należy ułożyć w ryjek (pokazuje), a zęby delikatnie ze sobą złączyć 
(demonstruje). 

Posłuchaj: Przepiękna księżniczko, zbudź się z tego czarodziejskiego snu! Czary-mary, czary-
mary, bęc! Teraz ty spróbuj Królewiczu! 

Królewicz: Psepięknaksięznicko, zbudź się z tego carodziejskiego snu!(Królewicz stara się 
ułożyć wargi w tzw: „ryjek”) 

Wróżka Pięknej Wymowy: Prawidłowo układasz usta i zęby przy wymowie naszych głosek. 
Ale, pamiętaj, że trzeba jeszcze podnieść czubek języka do „sufitu buzi”. Powiedz jeszcze raz. 

Królewicz: Psepięknaksięznicko, zbudź się z tego carodziejskiego snu! 



11 

 

Wróżka Pięknej Wymowy: Nadal nie brzmi to dobrze. Podejdź tu do mnie, otwórz buzię  
i głośno powtarzaj: sza, sza, sza … (Wróżka świeci latarką w buzię Królewicza),  

Królewicz: Sa, sa, sa …(Wróżka słucha i dokładnie obserwuje język Królewicza) 

Wróżka Pięknej Wymowy: Już wszystko wiem, twój język jest leniwy!  Nie potrafi się 
wznieść! W takim razie, teraz zrobimy gimnastykę języka! 

(Wróżka zwraca się do dzieci na widowni, Królewicz przygląda się dzieciom) 

Może wy pomożecie Królewiczowi poprawnie wypowiedzieć zaklęcie, poćwiczymy razem? 

Spróbujcie zrobić tak: 

(Wróżka demonstruje każde ćwiczenie) 

1. (Malowanie kropek czubkiem języka na podniebieniu przy szeroko otwartej buzi) 
W: Czy potraficie namalować kropki czubkiem języka na podniebieniu przy szeroko 
otwartej buzi? Spróbujcie! (Po chwili) Świetnie! 

2. (Liczenie zębów górnych czubkiem języka przy szeroko otwartej buzi) 
W: Czy potraficie policzyć górne zęby czubkiem języka przy szeroko otwartej buzi?               
(Po chwili) W: Doskonale! 

3. (Oblizywanie warg przy szeroko otwartych ustach) 
W:  Znów szeroko otwieramy buzię i oblizujemy usta 

4. (Wypychanie językiem policzków) 
W: A teraz wszyscy wypychamy językiem policzki. 

Wróżka: Królewiczu, musisz o czymś wiedzieć. Właściwie powinniśmy popracować nad 
każdą głoską z osobna i w ustalonej kolejności. Należałoby także utrwalać je zgodnie  
z czarodziejskimi zasadami. Rozumiem, że masz niewiele czasu na zbudzenie Ślicznej 
Królewny Leniuszki Chrapuszki. Zrobię dla ciebie wyjątek. Dlatego też spróbuję Ci pomóc  
w trochę szybszym tempie, przeskakując pewne etapy ćwiczeń. W końcu jestem Wróżką 
z bajki – i to całkiem niezłą. Użyję swojej magii i na pewno ten sposób przyniesie doskonały 
rezultat! 

(Potem Wróżka stosując metodę uczulania miejsca artykulacji dotyka szpatułką w buzi 
królewicza tych miejsc narządów mowy, które podczas wymowy głosek szumiących powinny 
się do siebie zbliżyć lub ze sobą zetknąć: czubka języka i wałeczka dziąsłowego) 

W: Język Królewicza jest już sprawny (zwraca się do dzieci na widowni).Na wszelki 
wypadek pokażę wam jeszcze magiczną sztuczkę. Tą oto różdżką (szpatułką) dotknę 
czubek języka królewicza… Królewiczu, wysuń język. O, właśnie w ten 
sposób.(dotyka) Następnie dotknę „sufit buzi” … Otwórz buzię Królewiczu! Właśnie 
tak.(dotyka)A teraz zbliż do siebie te dwa miejsca. Podnieś język i spróbuj powiedzieć 
głoski: sz, ż, cz. (zwraca się do Królewicza) 

Królewicz: sz, ż, cz.(powtarza) 
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Wróżka: Noo! Bardzo ładnie!! A teraz spróbuj wstawić te nowe głoski do zaklęcia. 

Królewicz: Dobrze, już się robi! 

„Przepiękna księżniczko, zbudź się z tego czarodziejskiego snu! Czary-mary, czary- mary, 
bęc!” (Królewicz poprawnie i wyraźnie powtarza zaklęcie) 

Wróżka Pięknej Wymowy: Nauczyłeś się Królewiczu! Brawo!(Wróżka opuszcza scenę) 

 

Scena piąta 

Nad stawem 

(Królewna budzi się ze snu i dostrzega Królewicza, Królewicz zauważa Królewnę) 

Królewicz: Śliczna Królewno LeniuszkoChrapuszko, czy zostaniesz moją żoną?   

Królewna Leniuszka Chrapuszka: Niestety nie zostanę twoją żoną! 

Królewicz: Dlaczego? 

Królewna Leniuszka Chrapuszka: Jesteś bardzo miły Królewiczu, ale ja jestem za młoda na 
ślub! Ty też Królewiczu, jesteś małym chłopcem! 

Królewicz: Ja jestem małym chłopcem? 

Królewna Leniuszka Chrapuszka: Możemy umówić się nad tym stawem za piętnaście lat! 
Oczywiście, jeśli do tego czasu nie znajdziesz żony. Co ty na to, Królewiczu? 

Królewicz: Za piętnaście lat? (przestraszony) Ale mój ojciec …  

(Nagle na scenie pojawia się Skrzat) 

Skrzat: Królewiczu! Twój ojciec tak się zdenerwował, że jeszcze nie znalazłeś żony, że sam 
został świniopasem! Więc teraz możesz spokojnie wrócić do zamku i zająć się nauką, bo 
dobry król, to mądry król! A ślub może jeszcze poczekać, choćby piętnaście lat! 

Królewicz: To po co tak się męczyłem?Aby obudzić Królewnę? 

Królewna Leniuszka Chrapuszka: Jak to po co? Królewiczu, dzięki tej przygodzie nauczyłeś 
się pięknie mówić! A to jest bardzo ważne! 

Królewicz: Masz rację Królewno! 

Dzieci śpiewają piosenkę o poprawnym mówieniu pt.: „Łamaniec” (słowa: Małgorzata 
Strzałkowska, muzyka: Adam Skorupka) 

 

  Koniec 


