


 

 

 

Teatr Baniek Mydlanych „Bańka Bach” 

 
W trakcie spektaklu zobaczymy różne oblicza baniek mydlanych: bańkę w bańce, 

białą bańkę mydlaną, płonącą, wulkan, rozszczepienie bańki, tańczące ciasto 

„bańkoladowe” i bańki giganty. Bańki wykonujemy przy użyciu różnego rodzaju sprzętów, 

wiele z nich jest naszym autorskim pomysłem. Jednym z ciekawszych punktów programu 

jest rozdawanie białych baniek z dymem na ręce uczestników oraz bliskie spotkanie z 

gigant bańką. Każdy widz będzie mógł zobaczyć świat ze środka takiej bańki.  

 

Poruszamy przy tej okazji zagadnienie napięcia powierzchniowego cieczy, 

opowiemy kiedy i gdzie wynaleziono mydło oraz jak gruba jest ścianka bańki mydlanej. 

Zdradzimy przepis na płyn do gigantycznych baniek mydlanych oraz w jakich warunkach 

atmosferycznych najlepiej puszczać bańki. Przeprowadzimy też kilka doświadczeń wśród 

których jedno odpowie na pytanie czy piana dobrze współgra z bańkami mydlanymi. 

  

No to…”Bach”! 



 

 

 

                     Abra Kadabra  

 Abra kadabra czy to czary czy to magia ? 

Pokaz sztuki magii, iluzji optycznych i trików kuglarskich z odrobiną… alchemii.  

O tym, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość i jak interpretujemy widziane przez nas 

obiekty. Wszyscy znamy powiedzenie - widzieć znaczy uwierzyć. Sztuczki magiczne  

i iluzje optyczne działają dzięki zaprzeczeniu tej skądinąd racjonalnej myśli.  

Czym jest mózg? Czy można go oszukać? 

   

Zobaczymy efektowne i widowiskowe sztuki magiczne i iluzjonistyczne podsycone lekcją  

biologii i psychologii, a także chemii. Będzie magia ognia i ogniowe sztuczki jak np. 

rozpalanie ognia na odległość. 



 

 

 

                     Balonowe Show 

 W interaktywnym spektaklu komediowo-naukowym ujrzymy niezwykły świat 

zwykłych balonów. Niekonwencjonalne ich wykorzystanie będzie okazją do wyjaśnienia 

różnych zjawisk fizycznych w zabawny sposób. 

Co to jest powietrze? Jak się porusza? Ile go jest i co to jest ciśnienie? Jak to 

wpływa na nasze życie? Zobaczymy ile powietrza może zmieścić się w płucach i 

odpowiemy na pytanie, czy każdy przekłuty balon pęka . 

Zobaczymy różne balonowe figury: balony pożeracze, twistery, szaszłyki, wyjce, 

balonowe gitary, pojazdy latające i wreszcie - balony giganty. Pojawią się także różnego 

rodzaju zwierzęta, postacie, kwiaty, miecze i nakrycia głowy. 

Wielka to zabawa i przyjemność, nie tylko dla dzieci! 

 



 

 

 

                      Cyrk Einsteina 

“Cyrk Einsteina czyli jest zabawa, jest nauka - każdy znajdzie czego szuka ! 

Większość z nas, choćby przez moment, marzyła o byciu naukowcem. O 

eksperymentowaniu, poznawaniu i odkrywaniu nieznanego. Widowiskowe 

doświadczenia wytłumaczone w prosty, zabawny i humorystyczny sposób mają 

za zadanie rozbudzić chęć poznawania, konstruowania, eksperymentowania i 

zgłębiania nauk ścisłych. Dowiemy się, dlaczego chodzimy i co możemy zrobić 

żeby latać? Poznamy prędkość, jaką osiąga spadający spadochroniarz i 

zrozumiemy prawa fizyki, które stoją za podkręcaniem piłek w piłce nożnej*. 

Doświadczymy także wiatru wiejącego z prędkością 200km/h, zbudujemy 

słomkowy odrzutowiec, poduszkowiec, latający worek i prosty silnik elektryczny. 

*Kazimierz Deyna strzelił kiedyś gola bezpośrednio z rzutu rożnego: jak on to 

zrobił? 

 



 

 

 

                     Kolba Chemiczna 

 
 

Kwasy, zasady, wiązania, ekstrakcja, dysocjacja… jednym słowem - chemia. 

Może być zabawna i kolorowa, a czasem nawet wybuchowa - można się bawić, ale 

trzeba uważać!  

Na rozgrzewkę poeksperymentujemy używając produktów codziennego użytku i 

skonstruujemy „lawa-lampę”. Dowiemy się, jak mieszają się różne ogólnodostępne, 

spożywcze substancje oraz jakie to ma znaczenie dla nauki. Przyrządzimy pastę 

słonia, zamkniemy chmurę w butelce, ulotnimy styropian i skomponujemy glutoplazmę 

oraz ciecz zmieniajacą kolory. 

Na koniec widzowie poznają wielką kolbę chemiczną oraz właściwości suchego lodu. 

 



 

 

                 Bardzo wysoki Pan 

Animacja z powietrza przez szczudlarza.  

Bardzo Wysoki Pan może wcielić się w różne postacie: od anioła po maga, od baby po 

konferansjera. Jest w stanie sypać płatkami róż, puszczać bańki mydlane czy rozdawać 

ulotki. Doskonale prezentuje się w pomieszczeniach zamkniętych, jak również i w 

plenerze. Przy bogatym ekwipunku, kolorowych strojach i wyszukanych rekwizytach z 

pewnością zwróci uwagę każdego gościa eventu. 

Małe cieszy, a wysokie zmienia punkt widzenia. 



 

 

 

                     Bal karnawałowy 

 Wszyscy lubimy się wyśmienicie bawić. Radość i zniecierpliwienie towarzyszy od 

samego rana. Kiedy to nastąpi?! Powtarzająca się myśl, że to właśnie dziś będzie 

wyjątkowo i niepowtarzalnie. W końcu nadchodzi ta chwila… 

 Bal karnawałowy czas zacząć ! 

Organizujemy zabawy karnawałowe - sportowe, taneczne, ze specjalnymi 

pokazami, choinki oraz dyskoteki dla szkół, przedszkoli żłobków oraz firmowe eventy wraz 

z animacjami dla dzieci. Zabawy przez nas organizowane to niesamowita muzyka, ekstra 

zabawa, spektakularne pokazy oraz pomysłowe konkursy i animacja uczestników balu. 

Dopasowujemy charakter imprezy do wymagań klienta. Zadbamy o to aby najmłodsi 

poprzez kontakt z naszymi animatorami uczyli się współpracy, zasad fair play oraz przede 

wszystkim dobrze się bawili.  



 

 

 

            Warsztaty kuglarskie 

 Nauka efektownych sztuczek zręcznościowych - żonglerka (piłki, chusty, kręcenie 

poi – sprzęt treningowy do fire show, obręcze, diabolo, poi, specjalnie wykonane kije, 

nauka chodzenia na mini szczudłach, puszczanie baniek mydlanych i balansu na linie. 

Modelowanie balonów w różnego rodzaju zwierzęta, postacie, kwiaty, miecze, czapki itp. 

Wielka zabawa i przyjemność, nie tylko dla dzieci! Jednocześnie uczymy poczucia rytmu, 

współpracy w grupie.  

Główna idea zajęć to nauka przez zabawę. Prowadzący, muzyka i żywiołowe 

ćwiczenia wprowadzają w niesamowity klimat cyrku. Zadbamy o to aby najmłodsi poprzez 

kontakt z naszymi animatorami uczyli się współpracy, nabywali nowe umiejętności oraz 

wspaniale się bawili.  



 

 

                   Mikołaj z orszakiem 

Zaproś Prawdziwego Mikołaja z jego zastępami. Zapewne widziałes żywą 

choinkę? Nasza jest ciut inna biega tańczy i gubi prezenty. Z pewnością Twoje 

dzieci napisały już list do Świętego Mikołaja i nie mogą się doczekać jego 

przyjścia. A Ty, co zrobisz gdy nadejdzie ten dzień? Zawsze możesz 

powiedzieć, że Mikołaj nie miał czasu ...  

Nie wyręczaj Świętego, Mały Teatrzyk ma prawdziwego Mikołaja. 

Przyjdzie niespodziewanie, potańczy, pobawi się z dziećmi, zaprosi ze sobą 

krasnali, renifera, bałwana oraz naprawdę żywą choinkę. A jeśli wszyscy byli 

grzeczni to rozda prezenty pozostawiając uśmiech na twarzy u małych i dużych. 

Wesoły Mikuś Małego Teatrzyku jest wszechstronny - taki Święty dla młodych 

 i dorosłych.  



 

 

          Ognista Baba z jajami 

Poszukujesz gorących wrażeń?   

Mały Teatrzyk zaprowadzi Cię w ognisty świat. Zobaczysz świat płonących kuli, 

lin, poi oraz innych rozgrzanych rekwizytów. Przeniesiemy Cię w rozżarzone 

życie „Ognistej Baby z Jajami”. Ogrzej atmosferę na swojej imprezie i ubarw ją 

płomiennymi elementami pokazu i spektaklu artystycznego tańca z ogniem.  

Z nami będzie gorąco – Mały Teatrzyk. 

 



 

 

 Wodzirej na Wesele 

Niebanalna zabawa skierowana do Państwa Młodych, jak również do gości 

weselnych. Nie ograniczajcie imprezy weselnej tylko do tańca, oczepin i syto 

zastawionych stołów. Zabawa z dzieciakami i dorosłymi, bańki, balony - 

wprowadzają rodzinną atmosferę, a także wywołują uśmiech i radość. 

Zadbaliśmy o rozrywkę również dla dorosłych uczestników wesela. Pokazy iluzji, 

Ognista baba show, konkursy, zabawy, animacje taneczne w przebraniach.  

Na weselu nikt nie będzie się nudził – Mały Teatrzyk. 

 



 Kontakt 

Łukasz Bach 

 

tel. +48 696 708 005 

 

 malyteatrzyk@gmail.com 

 

www.malyteatrzyk.pl 
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