
Teatr, bajki 
i warsztaty dla dzieci



Tworzenie przedsięwzięć teatralnych 
skierowanych do dzieci  to nasza pasja. Teatr „Pan Wigwam” 
istnieje właśnie, by dostarczać twórczej rozrywki, by bawić, 

uczyć i inspirować dzieci, dlatego m. in. nieustannie angażujemy się 
w przedsięwzięcia skierowane do najmłodszej widowni 

praktycznie we wszystkich grupach wiekowych. Mamy zatem 
w swojej ofercie bajki tradycyjne, bajki improwizowane, 

jak również warsztaty teatralne dla dzieci. 
Nasze bajki graliśmy do tej pory w Muzeum Kolejnictwa 

w Warszawie, Muzeum kolei wąskotorowej w Sochaczewie 
oraz Wawerskim Ośrodku Kultury. 
Graliśmy nasze spektakle zarówno 

w salach widowiskowych, jak i w plenerze.

TEATR “PAN WIGWAM”



Poprzez interaktywny kontakt aktorów 
z widzami nasze przedstawienia – w szczególności 

te improwizowane – rozwijają  dzieci intelektualnie, 
zachęcają do twórczego myślenia, integrują grupę dzieci.  
Uważamy, że warto zainwestować czas Państwa i Państwa 

podopiecznych w edukację teatralną, ponieważ 
widowiska teatralne górują nad rozrywką rodem 

z telewizyjnych kreskówek czy świata gier 
komputerowych, gdyż teatr to żywi, 
prawdziwi ludzie: aktorzy i widzowie, 

którzy przeżywają w szczególny sposób prawdę 
o człowieku, spełnianiu własnych marzeń, 

prawdziwych wartościach w życiu.

Przedstawienia teatralne kształtują wrażliwość 
dzieci, emocje, rozwijają wyobraźnię, zdolność do

 abstrakcyjnego myślenia.  Na naszych widowiskach 
i warsztatach promujemy wartości takie jak miłość,

 przyjaźń, współpraca, tolerancja, 
dobro wspólne. 



Kto nie zna “Kopciuszka”, “Krzesiwa” albo “Czerwongo 
Kapturka”? Te bajki kochają dzieci i dorośli, ponieważ one 

nigdy się nie nudzą!
Nasze bajki wystawiamy w kostiumach teatralnych i zawsze 

szukamy żywej interakcji z dziecięcą widownią.
Inspirację czerpiemy z najpiękniejszych polskich baśni, 

kanonu lektur, a także z H. Ch. Andersena, Księgi 1001 nocy 
i wielu, wielu innych. Nasza oferta jest na tyle bogata, że 
z pewnością usatysfakcjonuje Państwa i każdą dziecięcą

 publiczność.

BAJKA WEDŁUG 
SCENARIUSZA



A co jeśli by tak zbudować bajkę bez scenariusza, reżysera, a na 
podstawie słowa inspiracji? TO WŁAŚNIE NASZA SIŁA!

Dając nam słowo lub zwrot, np. “magiczna różdżka”, dzieci tworzą 
z nami wspólnie opowieść, która się sama “napisze” na scenie

 i wydarzy tylko jeden raz. Dzieci będą aktywnymi uczestnikami 
tego, co się będzie działo na scenie, to one będą często 

podejmować decyzję dotyczącą tego, co się stanie z bohaterem.
Dzieci chętnie angażują się w kształtowanie bajkowego świata, 

podsuwają pomysły, a nawet same występują jako aktorzy.
Improwizacja sceniczna rozwija spontaniczność u dzieci, uczy po-

dejmowania decyzji i pokazuje ich konsekwencje. Dodatkowo 
rozwija umiejętność aktywnego słuchania i podzielność uwagi.

 A ponad to nasze improwizowane występy i warsztaty 
to świetna zabawa! 

BAJKA 
IMPROWIZOWANA



Chcą Państwo urządzić występ wyjazdowy, Mikołajki lub warsz-
taty? Zorganizować bal dla dzieci lub inną animację? Każde takie 
przedsięwzięcie to wyzwanie dla nas! Uwielbiamy angażować się w 
zabawy z dziećmi, projektować warsztaty, urodziny, imieniny, bale 
choinkowe i zabawy plenerowe. Zajmiemy się animacją dzieci w 
każdym wieku. Nasi aktorzy potrafią nie tylko grać dla dzieci; 
wielu z nas jest również profesjonalnymi opiekunami i wychowaw-

cami z wieloletnim doświadczeniem. 
Stworzymy kowbojskie miasteczko, indiańską wioskę, a jeśli 
trzeba razem z Panem Twardowskim polecimy na księżyc!

Dla Państwa dyspozycji mamy również bardzo przytulny lokal w 
centrum Warszawy, w którym zorganizujemy dla Was i Waszych 

dzieci niezapomniane przyjęcie. 

WARSZTATY I EVENTY



Dziękuję za czas poświęcony 
na zapoznanie się z naszą ofertą. Mam nadzieję, 

że udało nam się zainteresować Państwa i będziemy
 mogli się spotkać jeszcze nie jeden raz!

Skontaktujcie się Państwo z nami w sprawie 
przygotowania oferty dopasowanej specjalnie 

do Państwa potrzeb.

z WYRAZAMI SZACUNKU,

Daniel Siedlecki
Dyrektor artystyczny

TEATR “PAN WIGWAM”

+692 888 760

PANWIGWAM@MAIL.COM 


