
Безкоштовні квитки для біженців 

Біженці та їхні сім’ї, які знайшли захист у Лейпцигу, вітаємо вас у TDJW. Пропонуємо 
безкоштовні квитки на окремі вистави. Більше інформації: www.tdjw.de   

Казки маленького короля [3+] 
 
Чи знаєте ви маленького короля? Ні. Що ж, Маленький король – це відомий мультиплікаційний персонаж 
тут, у Німеччині. У спектаклі лялькового театру „Казки маленького короля“ він оживає разом із Бруно, слугою 
маленького короля. Бруно - великий, а Маленький король, як і випливає з його імені, - маленький, але 
допитливий, грайливий й іноді трохи егоїстичний. Ну, так давайте відвідаємо маленького короля, і ви дізнаєтеся 
про нього більше.

Бруно вітає нас у замку маленького короля. Він встановлює замок та демонструє його нам. Ще ранній ранок, 
але маленький король вже прокинувся. Він радий вашому візиту. І він повинен одразу ж розповісти про це своїй 
найкращій подрузі - конячці Греті.

А що роблять маленький король та його конячка? Вони вирушають на прогулянку! Але що це таке? Грета 
знаходить яйце!
„Цікаво, чиє воно“, - розмірковує маленький король, - „Якщо хтось зніс яйце, значить, він повинен про нього 
подбати“.
Цікаво, може, це яйце Грети? Добре, тоді вона має його висидіти.
„Але, маленький королю, коні не можуть висиджувати яйця, - втручається слуга Бруно, - і, крім того, це, мабуть, 
забуте шоколадне Великоднє яйце*, таке неможливо висидіти“.

Але маленький король знає краще. Звідки ж тоді взятися шоколадним кроликам, якщо не з шоколадних яєць. Тоді 
маленький король сам висиджує яйце. Це, звичайно, займає деякий час, тому що потрібно багато терпіння, щоб 
висидіти яйце. Але коли час добігає кінця, яйця вже немає, та й кролика теж немає. Тільки шоколадна пляма на 
штанах маленького короля. Поки Бруно намагається відтерти пляму, з‘являється безліч кроликів.

Ось тільки тепер штани справді брудні. Маленький король перевдягається і радіє, що може надіти свої нові 
штани: штани для пригод, які подарувала йому тітонька Рьошен. Щоправда, вони йому трохи завеликі. Але це не 
біда, якщо трохи потренуватися, вони стануть впору. Або якщо покласти у них м‘яч. Ось які веселощі! Він виходить 
із замку, через луг, у парк, піднімається на гору і повертається до стайні Грети. Який чудовий день! Маленький 

король хоче завтра знову надіти свої штани.

Вже стає пізно. Взагалі-то, маленькому королю вже час спати. Але він хотів би ще посидіти з Гретою. Або ще 
краще: Грета має сьогодні спати з ним. Бруно вважає, що ліжко замале для них двох, але маленькому королю 
все одно. Але перш ніж лягти спати, вони мають помитися. У маленького короля є багато важливих причин, 
чому це абсолютно неможливо, але врешті-решт Бруно вдається вмовити його хоча б на „Котяче миття“ (швидке 
умивання) **. І тоді він вирушає до ліжка. Але ліжко виявляється зовсім не таким вже й затишним, як уявляв 
маленький король. Після кількох обертів туди-сюди він знаходить рішення: сьогодні вночі вони будуть спати в 
стайні Грети! Тепер їм затишно і Бруно може виконати свою пісеньку на ніч.

* На Великдень діти у Німеччині отримують шоколадні яйця. Точніше, вони повинні самі їх відшукати, оскільки 
великодній кролик ховає їх для дітей.
** „Котяча мийка“ - це швидкий, не дуже ретельний догляд за тілом, при якому використовується мало води, дуже 
подобається дітям і називається так тому, що кішки зазвичай цураються води.


