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„Dotknąć teatr.” 

 

Siedzę wtlony w fotel czerwony.  

Nade mną świecą neony. 

Pede mną scena, aktorw miliony, 

A ja siedzę w i oczy wpatony. 

De mi zapiera – odde   zamiera… 

J maskę zdejmje …i mam boatera. 

On stoi t py mnie, swą scenę odgrywa. 

Ja patę ciekawie, st gości pybywa 

Zza   aszczy i domw, 

Wyodzą z balkonw 

Te wane postacie,  

Ktrych jeszcze nie znacie. 

A poznać pragniecie, 

V Wojewódzki Konkurs 

Ortograficzny Łódzkie 

Kolorami Malowane  



Bo jesteście t przecie. 

Z pł sn   i   wyrywa kyk peraźliwy, donośny 

Tam   mra leci py sficie, to efekt podniosły. 

Ta    mra jak jaskłka, co ją wiatr goni 

nim się ped tym co straszne   roni. 

Bliej nas ryce wojje na scenie, 

A t za nim kkiełki dają własne pedstawienie 

Zalene od ldzkiej ręki co nimi porsza. 

Tańczą w takt mzyki, a skacze mi dsza. 

Lalki dla widzw grają, tańcem, śpiewem, słwkiem i milczeniem, 

to aktoy oywiają  je swoim tnieniem. 

Widzimy rne rodzaje lalek, co grają w teate 

Wstępje we mnie radość, kiedy na nie patę. 

K wędzie się nosi. 

Zosia mnie sztra i o pomoc prosi: 

- Powiedz mi Jacsi, mj drogi 

Czy ty pamiętasz nazwę tej lalki, co ma krtkie nogi ? 

Pamiętam jak naczycielka o lalka  mwiła, 

Lecz jej nazwa z mzgu mi się   lotniła. 

Dmny jestem z siebie, e jeśli odzi o pamięć to znam dobre triki 

- To jawajka Zosi! Czy widzisz py jej dłoniach dwa drciki ? 



Na stry, dr   mj Kysiek, taki lalek ma wiele 

Z  z niego, e dał się nimi bawić – tak robią pyjaciele. 

- Spj na ty wiewirki, 

ktre są pociągane, od gry, za sznrki ! 

Tak Zosia nagle wasnęła mi do   a. 

Nie wie, e w teate zamiast mwić, to się sła. 

Więc ją cio   pominać zaczynam, 

A jej ze wstyd   zedła mina. 

Nagle na scenę wbiega kkiełek gromada. 

Jedna do drgiej peraźliwie głośno gada. 

Rejwa    kkły – starszki narobiły, 

A pyszły ich crki i poądek z mamśkami zrobiły. 

W naszym pyszkolnym teate 

wielbiam wystko na co tylko patę: 

aby podrją, konie galopją 

Wrbelki latają, a pczoły nektar zbierają, 

Krlowa, swem  męowi, krlowi składa yczenia, 

arce     śta się na ińskiej    śtawce – to wila zapomnienia. 

W teate wystko jest moliwe. 

Kade dziecko moe t  być szczęśliwe. 

Penosimy się w bajkowy świat, 



Taki ktry moe się zdayć za sto lat. 

Wystko ttaj jest dozwolone. 

Wyobraźnia kadego człowieka moe iść w inną stronę. 

 

 

 

 

 

 

Tekst dyktanda opracowany przez nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 33  

w Łodzi panią Joannę Miller i panią Anetę Misiak-Taras na V Wojewódzki 

Konkurs Ortograficzny „Łódzkie Kolorami Malowane” Łódź 2016 

 

 

 

Ó– różowe od dziś będzie,  
granatowe rz – wszędzie,  
ż- zielone niezawodnie,  

h – brązowe, bardzo modnie,  
sz - wyjątki - czerwone,  

u i ch – czarnym posmolone 


