
Rycerka Adelka 

Podążaj za marzeniem, aż się spełni.

serial animowany 2D
format 26 x 6 min

target 6 – 8 lat

Bohaterką serialu jest 6-letnia dziewczynka Adelka, która
marzy o tym, by być sławną rycerką, mieć swojego rumaka        
 i bronić poddanych swojego kraju. Aby nią zostać, Adelka musi
nauczyć się wszystkich zasad i obowiązków z kodeksu
rycerskiego. W każdym odcinku bohaterka poznaje jedną          
 z cech, rycerskich którą rozwija, przybliżając się tym samym
do realizacji swojego marzenia.



Adelka jest wesołą i rezolutną dziewczynką, która mieszka ze swoimi rodzicami
oraz innymi mieszkańcami społeczności w średniowiecznym miasteczku gdzieś
w północnej Anglii. Marzeniem Adelki jest być rycerką, która będzie potężną              
i sławną wojaczką, tak samo jak jej Tata, który jest ogromnym autorytetem dla
dziewczynki. Adelka wie, że jest za mała, aby podróżować z Tatą i innymi
rycerzami i bronić ludności Anglii przed smokami i zbójcami. Wie, że musi
chodzić do „szkoły”, a więc pobierać nauki, jakie wszczepia dzieciom
emerytowany mag Glen oraz od czasu do czasu pomagać swojej Mamie.
W szkole Adelka uczy się przydatnych i potrzebnych umiejętności, takich jak
czytanie, pisanie, śpiew czy nauka pięknego haftowania, jednak to wy-
pracowanie w sobie cech charakteru jest najwalniejsze. Adelka rozumie też, że
na kształt idealnego rycerza nie wchodzi tylko aparycja, lecz też inteligencja,
wrodzona mądrość, sprawiedliwość.

Adelka jest bohaterką, która szybko zyskuje sympatię dzieci. Jest
ponadczasowa, aktualna i uniwersalna. Pomimo tego, iż akcja serialu rozwija się
w Średniowieczu, to atrybuty i cechy, których uczy się bohaterka - Adelka, są
aktualne w dzisiejszych czasach. Oglądając serial dzieci mogą identyfikować się
z główną bohaterką, przełożyć przygody Adelki na swoją rzeczywistość                      
i próbować ją naśladować. Serial ma wymiar edukacyjny, gdyż uczy dzieci jak być
dobrym człowiekiem.

Główna bohaterka 



Bohaterowie
drugoplanowi

Nauczyciel Glen

Glen jest emerytowanym rycerzem o ogromnej
wiedzy i inteligencji. Teraz zajmuje się
nauczaniem miejskich dziecki wszystkich
potrzebnych umiejętności – czytania, pisania itd.
Jest bardzo stary, pomarszczony, ma długą siwą
brodę i wąsy. Chodzi o lasce. Glen posiada
ogromną mądrość i jest honorowym członkiem
społeczności, jednak jego lekcje są lekko nudnawe
i ciężko mu skupić uwagę dzieci, które przede
wszystkim myślą o zabawie. Bohater bardzo
często zapomina o wielu rzeczach, co jest
powodem do wielu śmiesznych i zabawnych
sytuacji.

Carr - przyjaciel Adelki

Carr jest najlepszym kolegą Adelki – razem
chodzą na nauki do Glena, razem się bawią,
mieszkają też obok siebie. Carr jest lekkoduchem,
myśli tylko              o zabawach i w ogólnie nie
przejmuje się konsekwencjami swoich czynów.
Bardzo często Carr nie jest zadowolony z
pomysłów Adelki (ponieważ musi rezygnować z
zabawy), często też próbuje znaleźć rozwiązanie
„na skróty”, aby szybciej i łatwiej osiągnąć cel.
Jednak zawsze chłopczyk wspiera Adelkę w jej
dążeniu do bycia wspaniałą rycerką; Adelka
zawsze może na nim polegać.

Edan Wielki - tata Adelki

Edan wsławił się się tylko swoją siła, potężną
sylwetką, ogromem podróży i ilością walk, ale
przede wszystkim mądrością i dobrocią – właśnie
te cechy trzeba podkreślić, bowiem to one
określają wielkość rycerza. Edan jest bardzo
opiekuńczy i troskliwy. Daje Adelce dobre i mądre
rady oraz wspiera ją w marzeniu bycia dobrą
rycerką. Kontrast pomiędzy wyglądem                         
a charakterem – ogromny olbrzym w żelaznej
zbroi, hełmie i z długim mieczem o wielkim sercu.



�wiat przedstawiony
Serial rozgrywa się w średniowiecznym niewielkim miasteczku, które położone jest w północnej Anglii,
otoczone rzeką i lasami. W miasteczku są drewniane, dwupiętrowe domy z kolorowymi fasadami, jest
dużo karczm i gospód. Co wieczór mieszkańcy spotykają się w takiej oberży, gdzie jedzą, tańczą                           
i opowiadają różne historie. Centralnym punktem jest miejski rynek, na którym jest pełno straganów.
Zawsze jest tam gwarno i wesoło, widać istną feerię kolorów i barw. Przy rynku mieści się też szkoła,              
do której chodzą wszystkie dzieciaki. Nieopodal miasteczka na wzgórzu znajduje się ogromny zamek            
w którym mieszka król. W świecie serialu pojawiają się też elementy fantastyczne, ludowe, takie jak
smoki, czarodzieje, alchemicy. Akcja rozgrywa się tylko w średniowiecznym miasteczku.

Mieszkańcy miasteczka, w którym mieszka Adelka są bardzo ze sobą zżyci i pomagają małej
dziewczynce w realizacji swoich marzeń. Adelka wie, że zawsze może się zwrócić z prośbą do każdego
dorosłego i zawsze otrzyma od niego pomoc. W społeczności średniowiecznego miasteczka panuje
zgoda oraz miłość. Wszyscy wiedzą, że siła drzemie we wspólnocie. Celem społeczności jest
wychowanie dobrych i prawych obywateli oraz odważnych i mężnych rycerzy. W społeczności możemy
zaobserwować przekrój różnych zawodów – kowal, bednarz, piekarz, szewc, cieśla, cyrulik, garncarz itd.



Dzieci są w szkole na
lekcjach u Glena. Na każdej
lekcji omawiany jest jeden z
atrybutów rycerza. Akcja
rozpoczyna się w momencie,
kiedy lekcja się kończy, na
ogromnej „tablicy” napisana
jest omawiana cecha. Jednak
dzieci w ogóle nie są
zainteresowane, myślą tylko
o zabawie, panuje
rozgardiasz i kiedy tylko
nauczanie dobiega końca, to
wszystkie dzieciaki pędem
wybiegają na miejski rynek i
biegną się bawić.

Następnie jest przygoda –
moment, w którym Adelka
może wprowadzić w życie
omawianą na lekcji cechę.
Jednak Adelka dochodzi
sama do wniosków, czym jest
dany atrybut, właśnie dzięki
przeżytemu doświadczeniu.

Podsumowaniem odcinka
jest moment, w którym
Adelka potwierdza słowa
nauczyciela Glena, że ten
omawiany atrybut jest
niezbędny w byciu
prawdziwym rycerzem.
Dodatkowo jest duma z tego,                  
że wykazała się tą cechą,
przez co przybliża się do
realizacji swego marzenia.

Struktura
odcinków
W każdym odcinku Adelka rozwija każdą z cech idealnego
rycerza, przez co zbliża się do ideału. Każdy odcinek
rozpoczyna i kończy w bardzo podobny sposób, a kolejność
poszczególnych akcji przebiega według jednego schematu:



Cechy kodeksu rycerskiego, o których
dowiadujemy się w kolejnych odcinkach

Odwaga

Koleżeństwo

Umiejętność
słuchania

Sprawiedliwość

Prawdomówność

Pomoc starszym

Szacunek

Uprzejmość

Bezinteresowność

Wierność w
przyjaźni

Troska o innych
Uczciwość

Pracowitość



Po długim dniu w szkole wszystkie dzieci z miasteczka biegną na
rynek, aby bawić się w fort. W trakcie drogi na rynek Adelkę zaczepia
przygarbiony staruszek, któremu rozsypały się monety i ten nie może
ich teraz znaleźć. Staruszek prosi Adelkę o pomoc. Adelka jest
rozdarta, ponieważ bardzo chce się bawić z kolegami. Wie też, że
szukanie monet zajmie jej dużo czasu i może nie zdążyć na zabawę
prze zmierzchem. Postanawia jednak pomóc staruszkowi, co ku jej
zdumieniu przynosi same korzyści, ponieważ staruszek okazuje się
być sławnym rycerzem, o którym opowiadał w szkole Glen.

Adelka ma dzisiaj zły dzień i ma w muchy w nosie. Wszystko ją drażni i
irytuje. Lekcja z Glenem przeciąga się w nieskończoność i kiedy tylko
zajęcia się kończą, Adelka szybko wybiega ze szkoły. W drodze               
do domu jest nieuprzejma dla innych, w domu jest niemiła dla swej
Mamy. Mamie zachowanie Adelki sprawia ogromną przykrość,                 
w związku z czym mama nie zabiera jej na obiecaną wycieczkę do
zamku. Adelka zdaje sobie sprawę, że bycie nieuprzejmym powoduje
smutek u innych oraz niesie za sobą niemiłe konsekwencje.

Przykładowe opisy odcinków

Staruszek
(troska o innych)

Muchy w nosie
(uprzejmość)



W wyniku ogromnej kłótni z Carrem Adelka postanawia, że nie chce
się z nim więcej przyjaźnić. Jest zła na chłopca - zmienia miejsce        
 w szkolnej ławie, aby nie siedzieć obok Carra, a po zajęciach nie chce
się z nim bawić. Jednak zabawa w rycerzy nie idzie po jej myśli,
ponieważ brakuje jej kompana. Również wieczorem odczuwa smutek i
samotność. Dziewczynka zaczyna rozumieć, że Carr jest ważny w jej
życiu i nie wolno zrywać przyjaźni z powodu kłótni.

Przykładowe opisy odcinków

Kłótnia
(wierność w przyjaźni)
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