
KREDKOLANDIA
serial animowany 2D
format 26 x 4 min
target 3 - 5 lat



W piórniku mieszkają kredki. Każda z nich jest inna i wyjątkowa. Nie
dość, że różnią się między sobą kolorami, to jeszcze długością,

grubością, ostrością czubka, intensywnością koloru oraz
charakterem. W trakcie powstawania rysunku kredki miewają
różne przygody, które zawsze kończą się wspaniałym obrazkiem.

Opiekunem kredek jest Pan Ołówek, który zawsze dba o to, aby
każda opowiadana historia miała szczęśliwe zakończenie.



GŁÓWNY BOHATER
PAN OŁÓWEK

Pan Ołówek jest najstarszym mieszkańcem kolorowego piórnika i opiekuje się wszystkimi
jego mieszkańcami. Jest spokojny, opanowany i bardzo mądry. Ma olbrzymie doświadczenie,

ponieważ narysował już tysiące rysunków i widział wiele różnych rzeczy. Chętnie dzieli się
swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, będąc przy tym sympatycznym i miłym.

Pan Ołówek zawsze przygotowuje kredkom szkic i daje kontury, dzięki czemu praca kredek
jest o wiele łatwiejsza.

Pan Ołówek jest już bardzo malutki. Gumka ja jego końcówce jest już wytarta do cna, a kolor
jego skuwki dawno już się wytarł. Jednak ma on zawsze mocno zatemperowany szpic, który
jest cieniutki bardzo ostry.



Czerwona jest najodważniejsza
Niebieska jest najszybsza

Żółta jest radosna
Zielona jest spokojna

Pomarańczowa jest ciekawska
Różowa jest wesoła
Fioletowa jest modna
Brązowa jest ostrożna
Biała jest troskliwa
Granatowa jest cicha

Seledynowa jest beztroska
Czarna jest marudna

KREDKI
Kredki są najmłodszymi mieszkańcami piórnika, ponieważ są nowe. Nie kolorowały jeszcze
zbyt wiele i mało wiedzą o rysunku, dlatego też przytrafiają im się różne przygody. Pomimo

różnych cech fizycznych, takich jak kolor czy grubość trzonka, Kredki różnią się między sobą
także cechami charakteru. I tak:

 



POZOSTALI
BOHATEROWIE

GUMKA
Gumka jest bardzo ruchliwą i żwawą bohaterką, która nie potrafi usiedzieć w miejscu. Dzięki
swemu grubemu brzuszkowi jest w stanie wytrzeć nawet najmocniejszą kreskę.

 

TEMPERÓWKA
Temperówka jest zrobiona z plastiku, ma okrągły kształt i zielony kolor. Zawsze chętnie służy
pomocą, kiedy którejś z kredek złamie się czubek.

 

KARTKI
Kartki są zawsze uśmiechnięte i z ogromną ciekawością czekają na kolejny rysunek. 



ŚWIAT
PRZEDSTAWIONY

Akcja serialu rozgrywa się w pokoju dziewczynki. Jednak nie poznajemy ludzkich bohaterów,

a świat przedstawiony ogranicza się tylko do zanimizowanych przedmiotów. 

Sam pokój jest jasny, przyjemny i kolorowy. Panują w nim ład, porządek i harmonia.

Centralnym punktem jest biurko, na którego blacie rozgrywa się większość akcji. Stoi ono
przy dużym oknie, z którego rozciąga się widok na piękny, malowniczy ogród. Widok z okna
jest inspiracją dla kredek, podczas powstawania kolejnych obrazków.



Na biurku leży kolorowy piórnik, w którym mieszkają różne przybory szkolne. Każde                      

z nich ma swoje miejsce, przez co zawsze panuje tam porządek. 

Piórnik jest duży i rozkłada się na obie strony. Jego okładkę zdobią namalowane kwiaty
oraz niezliczona ilość poprzyklejanych naklejek.

Oprócz mieszkańców piórnika na biurku leżą wesołe kartki oraz stoi duża milcząca
lampka.

Wszystkie przedmioty (zabawki i książki) w pokoju dziewczynki są spersonifikowane               

i mogą porozumiewać się między sobą ludzkim głosem.



STRUKTURA
SERIALU

Serial nie ma twardo określonej struktury, natomiast ma on walor edukacyjny. Celem każdego
odcinka jest pokazanie, że współpraca i budowanie dobrych wzajemnych relacji są bardzo
ważne. Serial pokazuje, jak powinna wyglądać efektywna praca w grupie oraz uczy radzenia                

z różnymi emocjami, pojawiającymi się podczas wykonywanych działań.

Serial podkreśla wagę wspólnoty i wyjaśnia, że za nią stoi każda wyjątkowa jednostka.

W jednym odcinku nie występują wszystkie kredki naraz - odcinek skupia się na perypetiach
jednej konkretnej kredki i jej przygody są rozwijane.

Finałem każdego odcinka jest piękny rysunek, który powstaje przy dobrej współpracy
wszystkich bohaterów. 



PRZYKŁADOWE
OPISY ODCINKÓW
Kredki postanawiają narysować kolorową łąkę. Jednak marudna Czarna nie chce brać
udziału w pracy, ponieważ nie może ona znaleźć na karce miejsca dla siebie. Kierują nią
wątpliwości i jest pełna rozterek. Do pomocy wkracza Pan Ołówek.

Ciekawska Pomarańczowa kredka cały czas wściubia swój trzonek nie tam gdzie trzeba.

Jednak nadmierna ciekawość prowadzi bohaterkę do katastrofy.

Kredka Niebieska chce udowodnić wszystkim pozostałym kredkom, że jest najszybsza.

Jednak szybkość nie idzie w parze z dokładnością, a na namalowanym niebie powstało
kilka dużych dziur.
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