
Operator światła zawsze 
robi wszystko, aby 
uzyskać jak najlepszy 
efekt końcowy.

Sprawdzanie obrazu na 
monitorze jest bardzo ważne. 
Tylko tam widzimy, jak nasi 
widzowie zobaczą obraz na 
swoich ekranach.

Zielony ekran pomaga stworzyć 
idealną iluzję, która po 
nakręceniu bajki w studio 
pozwoli nam przenieść na 
nią animowane tła artysta 
Von Dubravay.

Po sfilmowaniu opowieści  
w ramach postprodukcji  
czekało na nas studio  
dubbingu. Wybraliśmy ten bardziej 
wymagający proces prefabrykacji całej 
produkcji, aby każde słowo w języku angielskim było 
jak najbardziej zrozumiałe. Studio było pod kontrolą muzyka 
Roba, który przetwarzał dźwięk, a następnie kamerzysta 
podłączył go do obrazu.

Aktor Łukasz „Pucho” 
intensywnie myśli o tym, 
jak przedstawić następną 
scenęscena. Wszystko 
musi być perfekcyjnie 
przemyślane, przygotowane, ale czasem zdarzają się niezaplanowane 
sytuacje. Zwłaszcza, gdy Egg czuje się zmęczony i nie chce wędrować. :)

Musisz koniecznie zobaczyć ze swoimi uczniami to 
wyjątkowe połączenie teatru a nauką języka angielskiego 
za pośrednictwem aplikacji online.  Zawiera specjalnie 
przygotowane nagranie wideo klasycznej opowieści ludowej 
z szeregiem atrakcyjnych wizualnie animacji, w których 
staje się prawdziwa historia małego jajka, które wyrusza na 
pełną przygód wędrówkę. Podczas swojej wędrówki poznaje 
siedem zwierząt - przyjaciół, z którymi każda przygoda 
kończy się dobrze i wspólnie pokonują napotkane trudności. 
W naszej lalkowej wersji opowieść o przyjaźni i odwadze 
skierowana jest w języku angielskim do najmłodszych 
widzów.

Cel przedstawienia:

Tematy: zwierzęta, kolory, uczucia, czasowniki ruchu 
Gramatyka: przyimki miejsca, czas teraźniejszy 
prosty, czas teraźniejszy ciągły, pytania, stopniowanie 
przymiotników

 · wesoła opowieść kukiełkowa
 · wszystko w prostym angielskim
 · specjalnie zaprojektowany dla uczniów szkół 

podstawowych
 · 8 zabawnych ćwiczeń z angielskiego

I tak wygląda nasze studio, 
z którego pochodzi cała 
historia. Kamerzysta 
Piotr niestrudzenie szuka 
najlepszych ujęć zarówno 
dla naszej lalki, jak i dla 
żywych aktorów.

„Aplikacja spotkała się z bardzo dobrym odzewem ze strony 
dzieci, cały czas były na niej skupione. Technicznie nie mieliśmy 
absolutnie żadnych problemów. Uczniowie korzystali z aplikacji 
w szkole (jeden uczeń = jeden komputer). Dzięki słuchawkom 
nie przeszkadzały sobie nawzajem a ja od razu mogłam pomóc 
mniejszym grupom . Zadowolenie w 100% . W przyszłości  
z radością skorzystamy z czegoś podobnego.”

„Poleciłbym tę aplikację online uczniom, którzy mają pozytywne 
nastawienie do przedmiotu angielski i chcą wzbogacić swoje 
słownictwo w tak zabawny sposób.“

„Chciałam przekazać, że już skorzystaliśmy z Państwa oferty 
i zobaczyliśmy spektakl Egg on the trip. Bardzo fajnie to wyszło, 
oglądaliśmy w klasie 4 na 2 lekcjach i dodatkowo uczniowie 
oglądali sami w domu na swoich komputerach i wykonywali 
interaktywne ćwiczenia. Wszystko działało bez przeszkód. P
omysł świetny.
Pozdrawiam i bardzo dziękuję. Na pewno w przyszłości 
skorzystamy z Państwa oferty.“ Patrycja Rusin, Rybnik SP36

Interaktywna angielska bajka lalkowa z ćwiczeniami

Jakie są doświadczenia nauczycieli?

Próbki ćwiczeń:

Galeria zdjęć:
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Przewodnik po interaktywnej bajce 
online w języku angielskim


