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Pluszak

Regina Nachacz

Żegnaj szkoło
Pożegnamy nasze szkoły,
jeszcze tylko parę dni,
szybko minął rok wesoły,
o wakacjach każdy śni!
Ref. Lato, lato, lato,
morze, góry, las.
Lato, lato, lato
ukochało nas!
Odłożymy książki ważne,
a zeszyty pójdą w kąt,
bez plecaków jakoś raźniej,
podróż życia ruszy stąd!
Ref. Lato, lato, lato…
Pojedziemy nad jezioro
na kwiecisty dywan łąk,
z rusałkami wczesną porą
tworzyć zwarty szczęścia krąg!
Ref. Lato, lato, lato…
Powrócimy na jesieni,
gdy wrześniowy spadnie deszcz,
słońce sady zarumieni
by ze smakiem jabłka jeść!
Ref. Lato, lato, lato…

Rys. Milena Orzechowska, lat 5, opiekunka Małgorzata
Kruczek; Gminne Przedszkole w Malawie

Ewa Drapała

Letni wieczór nad połoniną
Nad połoniną wieczór zapada.
Niebo jeszcze lekko pozłocone słońcem,
lecz nocka już z księżycem gada,
zapala gwiazd tysiące.
Las stoi w mroku – sennie i cicho…
Zamilkło ptaków śpiewanie.
A hen, od rzeki brzmi jakieś licho…
Nie, to żab jest przecież kumkanie!
Pies mój już ziewa, kot wdzięcznie mruczy,
do snu się każdy układa.
A synek mój śnić się dopiero uczy.
A ja jestem bardzo rada.

Rys. Hania Dziedzic, kl. 2c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie;
wychowawczyni Jadwiga Kawa

Nina Opic

LETNIE MARZENIA
Czerwiec to miesiąc, kiedy każde dziecko zaczyna myśleć o szybko zbliżających się wakacjach. Dorośli rozmyślają nad wybraniem odpowiedniego miejsca wypoczynku, kupnem podróżnych plecaków i waliz. Dzieci oglądają piłki plażowe albo kolorowe foremki do piasku. I każdy,
duży i mały, marzy o wspaniałych wakacjach.
– Ja pojadę do babci na wieś. Bardzo lubię tam jeździć, mogłabym całymi dniami obserwować małe kotki, biegające po podwórku śmieszne kaczuszki i bawić się w berka
z psem Rudim. A jak usiądę pod tym dużym
drzewem w ogrodzie, to mogę obserwować
tańczące motyle i biedronki – powiedziała
Ania.
– To będziesz miała super wakacje –
wtrąciła Basia. – My jedziemy nad morze,
bo babcie mam w Rzeszowie, a przecież koło
bloków nie ma do zabawy kotków ani kaczuszek, ani też tańczących motyli.
– A ja jadę po raz pierwszy na kolonię. I wiecie, jadę sam – powiedział z dumą
Marcin, uczeń drugiej klasy.
Rys. Ania Sander, lat 6
– Sam? Jak to sam? – chórem zapytały
dzieci.
– Tak, sam! Mama i tato odprowadzą mnie do autobusu, a tam pani wychowawczyni zastąpi
nam rodziców i będzie czuwać nad nami w czasie podróży i później tam w górach.
– Jak wrócisz, to wszystko nam opowiesz, prawda? – zapytała Ala.
– No jasne! Na pewno będę miał bardzo dużo do powiedzenia.
– A ja jadę z rodzicami nad morze i będę zbierać muszelki i bursztynki – rzekła Karolinka
i zamyśliła się tak jakoś morsko...
Mogłyby dzieci tak długo rozmawiać o swoich letnich marzeniach, ale zbliżał się wieczór, zatem grzecznie wróciły do domu. Przez okna księżyc z gwiazdkami opowiadały śpiącym dzieciom
wesołe, letnie sny. Myślę, że wszystkie dzieci będą miały piękne, letnie sny, w których spełnią się
ich przeróżne marzenia. Miłych wakacji i moc wspaniałych letnich przygód!
			

Regina Nachacz

Tajemnicza polana
Już czerwiec na świecie
Słońce i upały
Koniec szkoły, wiecie?
Wakacje nastały!

A w drugim namiocie
Odważne krasnale
Dzielnie strzegą pociech
Nie boją się wcale!

W lesie pod namiotem
Dzieci się ukryły
Czarno-biały kotek
I piesek przemiły!

Piękne mają lato
Mieszkańcy polany
Z dziadkiem, mamą, tatą
Krasnymi Ludkami!

Rys. Matylda Hozer, lat 6, opiekunka Teresa
Lampart-Halaburda; Gminne Przedszkole
w Malawie

DOBRANOCKI NA WAKACJACH

Po szkolnych zmaganiach nadchodzi długo wyczekiwana przerwa od nauki
i szkolnych obowiązków. Życzę wszystkim Czytelnikom wspaniałych podróży,
beztroskiej zabawy, pięknej pogody oraz wielu przyjaciół. Polecam także gorąco
wizytę w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie i skorzystanie z przygotowanej specjalnie na ten czas oferty. Nowa
wystawa stała „Dobranocki
z dawnych lat” zrealizowana z okazji dziesiątych
urodzin czeka na odwiedziny małych i dużych
wielbicieli bohaterów filmów animowanych.
Gwarantuję moc wrażeń i atrakcji.
Zachęcam także do udziału w konkursie
plastycznym „Laurka na 10. urodziny” organizowanym od 1 czerwca do 30 września 2019 roku
w ramach projektu „10/10 – cykl dostępnych
wydarzeń na 10. urodziny Muzeum Dobranocek w Rzeszowie” z programu MKiDN „Kultura
Plansza pożegnalna z dobranocki „Piesek w kratkę”, Dostępna”. Konkurs skierowany jest do dzieci
przedszkolnych oraz uczniów klas I–VIII szkół
autor Jerzy Rudzki; zbiory Muzeum Dobranocek
podstawowych w całym kraju. Zwycięskie prace
będą prezentowane na wystawie w siedzibie Muzeum Dobranocek oraz w Bajkowym Prywatnym
Przedszkolu w Jaśle.
Od 24 czerwca do 30 sierpnia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00
Muzeum Dobranocek oferuje cykl warsztatów i zajęć tematycznych „Dobranocki na wakacjach”.
•
„Scenariusz, scenopis opisowy, storyboard” – uczestnicy zajęć wcielą się w rolę scenarzysty, rysownika, dowiedzą się, jakie są etapy powstawania animacji oraz stworzą kolorowe
storyboardy.
•
„Animatiki” – warsztaty, na których będzie można poznać różne rodzaje animacji poklatkowej, wykonać plan zdjęciowy, scenografię oraz postaci dobranockowych bohaterów.
•
„Eko-artyści” – warsztaty plastyczne, na których będzie można stworzyć niepowtarzalne
witraże, poznać sztukę origami, a także wykonać maski lub postaci dobranockowych bohaterów.
•
„Akcja – animacja – film!” – warsztaty, na których uczestnicy poznają arkana tworzenia
filmów i krok po kroku zrealizują własną animację.
•
„Dobranockowe podróże” – wraz z bohaterami dobranocek będzie można przenieść się
w różne zakątki świata oraz poznać tradycję i zwyczaje innych kultur.
•
„Latarnia czarnoksiężnika” – zajęcia, na których będzie można odkryć tajniki animacji, znaczenie terminów filmowych oraz przenieść się w świat dzieciństwa rodziców i dziadków,
oglądając pokazy na kultowym rzutniku „Ania”. Na warsztatach powstaną także bajkowe
thaumatropy lub zoetropy.
W czasie wakacji w muzeum odbędą się także zajęcia czytelniczo-filmowe „Od bajki do dobranocki”: 04.07. godz. 10.00 – „Co dziś wymyśli Pomysłowy Dobromir”; 01.08. godz. 10.00 – „Jak
Bob Budowniczy uczy pomagać innym”.
Szczegóły oferty wakacyjnej oraz regulamin konkursu plastycznego można znaleźć na stronie internetowej muzeum: www.muzeumdobranocek.com.pl i na profilu Facebook.
Serdecznie zapraszam!
Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek

TEATR MASKA
spektakle w czerwcu 2019
Czerwony Kapturek (scena Kacperek)
Wystarczy być
Statek Noego (scena Kacperek)
Bambusowa księżniczka
Czasoodkrywanie (scena Kacperek)
Calineczka
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yy
yy
yy
yy
yy

35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13
tel. (17) 86 26 808, 86 25 717,
faks (17) 86 22 407
www.teatrmaska.pl
e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl
Biuro Organizacji Widowni:
tel. (17) 85 01 360, 85 20 614, 85 01 365

Hans Christian Andersen

CALINECZKA
Reżyseria Daniel Arbaczewski, scenografia Dariusz Panas, muzyka Hubert Prygies, choreografia
Marta Bury. Obsada: Henryk Hryniewicki, Malwina Kajetańczyk, Tomasz Kuliberda, Robert
Luszowski, Ewa Mrówczyńska, Kamila Olszewska, Andrzej Piecuch

Fot. Tadeusz Poźniak

Ta historia zaczęła się od magicznego ziarenka. To właśnie z niego wyrósł piękny kwiat, w środku
którego znajdowała się jeszcze piękniejsza dziewczynka. Była ona tak mała, że płatek róży służył
jej za kołdrę, a łupinka orzecha była jej kołyską. Calineczka wiodła szczęśliwe życie do czasu, gdy
została porwana przez ropuchę poszukującą żony dla swojego syna. W ten sposób rozpoczęła się
wielka podróż niewielkiej dziewczynki w poszukiwaniu szczęścia i własnego miejsca na świecie.

Czesław Piotr Kondraciuk

Biegło sobie słońce
po zielonej łące,
ofiarując kwiatom
promyki gorące.
Kwiaty mu się za to
niziutko kłaniały
i swoim uśmiechem
za dar dziękowały.

Rys. Kaja Rogala

Uśmiech
kwiatów

Czesław Piotr Kondraciuk

Kaprysy
księżyca
Raz pewnej nocy
księżyc był zły,
bo go dręczyły
niedobre sny.

Rys. Izabelka Stopyra

A księżyc zazdrośnik
za chmurkę się schował,
bo go z tej zazdrości
rozbolała głowa...

Krzyczał, że tylko
on jest wspaniały,
a wszystkie gwiazdy
z niego się śmiały.
Ten chichot żabki
w stawie słyszały,
wtórując gwiazdom –
zarechotały!

Rys. Weronika Kudyba

Często się budził,
gwiazdy przeganiał
i był nadęty
jak wielka bania.

Rysunki uczennic z kl. 2c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie;
wychowawczyni Jadwiga Kawa

Czesław Piotr Kondraciuk

KRAINA NIEPRZEMIJAJĄCEJ MŁODOŚCI (4)
Przez to tropienie łowczy Hieronim bardzo zaniedbał swoje podstawowe obowiązki
łowczego, co odbiło się w znacznym stopniu na braku polowań, które w przeważającym
stopniu dostarczały mięsiwa w postaci upolowanej dziczyzny. Należało jak najszybciej
takie łowy zorganizować.
Któregoś dnia po odbytej naradzie ruszono na łów. Już z daleka można było usłyszeć głośne ujadania psów, rżenia rumaków, połączone z piskliwymi krzykami naganiaczy. W pewnym momencie jeden z rycerzy zauważył przelatującą srokę, która klucząc
dość nisko starała się ukryć
swoją obecność. Zauważył też,
że w dziobie miała mały, błyszczący przedmiot. Postanowił ją
śledzić, chociaż nie było to wcale łatwe. Ptak wyraźnie kluczył,
przemykając między drzewami.
Dolatując do ogromnego, starego dębu skrył się w jego konarach. Łowczy zapamiętał to
drzewo, by po zakończonych
łowach wrócić z odpowiednią
ekipą w celu dokonania dokładnych oględzin. Mógł tam
być schowek Sroki-Złodziejki. Rys. Lenka Król, kl. 2c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie;
Trafiono w dziesiątkę. Na wychowawczyni Jadwiga Kawa
znacznej wysokości widniała bardzo okazała dziupla, a w niej, trudno wprost uwierzyć,
niespotykany skarb. Srebro, złoto, przeróżne świecidełka, obrączki, pierścionki, a wśród
nich poszukiwany pierścień króla.
Władca aż podskakiwał z radości. Nie przypuszczał, że tak szybko się sprawa rozwiąże. Cieszył się dwór, bo sytuacja powoli wracała do normy, twarz królowej lśniła
młodością. Tylko królewna Tamara, którą król ofiarował zacnemu rycerzowi za żonę,
była posępna. Uważała, że taki nagły zwrot w jej życiu osobistym jest nieco za wczesny.
Z godnością przyjęła jednak wolę ojca, a sam rycerz okazał się mężczyzną nader urodziwym, co w znacznym stopniu rekompensowało jej smutek.
Odbyło się huczne weselisko, a młode w dalszym ciągu społeczeństwo życzyło młodej parze samych radości w życiu, powodzenia i bardzo licznego potomstwa.
A stu lat? Czyżby stu lat nie było? Nie było, gdyż mieszkańcy tej Krainy nigdy się nie
starzeli i setka była dla nich cyfrą zupełnie nieznaną. Za to wiwatów i okrzyków radości
nie brakowało.
Koniec
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płyną z daleka
wianki do Gdańska!
Ref.
Abrakadabra –
Krak i Barbakan,
Abrakadabra –
na koniec świata,
abrakadabra –
wawelski smok,
abrakadabra –
dopłyniesz za rok!
Ref. Abrakadabra…
Skaczą przez ognie
elfy wesoło,
a nimfy skocznie
tańczą wokoło!
Ref. Abrakadabra…

Płyń mój wianuszku
prosto do morza,
do bratnich duszków
w porannych zorzach!
Ref. Abrakadabra…
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