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Pluszak

„Calineczka” w Teatrze Maska
w Rzeszowie

Alicja Ungeheuer-Gołąb

O ciepłym lutym
Kiedy w lutym nie ma śniegu,
nie ulepisz z niego kuli,
nie zagości w twym ogrodzie
żaden bałwan, żaden Buli.
Kiedy w lutym nie ma szronu,
nikt ci szyb nie pomaluje,
nie przywita cię o świcie
żaden kwiat i żaden motyl.
Ale nie martw się za bardzo,
zawsze możesz gdzieś przeczytać
o wyprawie w śnieżne kraje,
tam, gdzie biała Antarktyka.
Czesław Piotr Kondraciuk

Skrzat wesołek
Raz do pewnej wielkiej szkoły
zawędrował skrzat wesoły –
taki niespokojny duszek,
który dawny ład naruszył.
Nagle się zmieniło w szkole,
bo ten wiercioch wciąż swawolił.
Niewidzialny, a ruchliwy,
tworząc sztuczki, różne dziwy.
Aż się trzęsła szkoła cała –
takich dziwów nie widziała.
Dyrektor zachodził w głowę:
– Co tu za porządki nowe?
Tarmosząc swą brodę siwą,
ze zdziwieniem głową kiwał.
– Dziwne czasy – myślał sobie.
– Co ja biedny teraz zrobię?
Brak posłuchu, dyscypliny,
a wszystko nie z mojej winy...
Nowe rosły wciąż kłopoty,
skrzat wymyślał zmyślne psoty.

Rys. Martynka Lelek

Podkreślając czar istnienia,
plany zajęć uczniom zmieniał.
Powstał mętlik niebywały,
zamiast piątek były pały!
Ani trójek, ani czwórek,
więcej przygan, mniej laurek.
Pan dyrektor wciąż się zżymał,
ale w końcu nie wytrzymał:
– Nigdy na to nie pozwolę,
by panował nieład w szkole!
Chodził, krzyczał i marudził,
aż się Szymon ze snu zbudził...
Ach, to tylko senne mary –
żadne skrzacikowe czary!
Spokój buzię mu rozjaśnił –
taki duszek bywa w baśni.

Rys. Jakub Wilczyński

I z radością biegł do szkoły
uśmiechnięty i wesoły.
Rys. Małgosia Pilch

Rysunki uczniów
kl. 3c Szkoły
Podstawowej nr
25 w Rzeszowie;
wychowawczyni
Jadwiga Kawa

Nina Opic

MOI AKTORZY NA SZÓSTKĘ
Działający na osiedlu Dziecięcy Teatrzyk „Osiedlowe Kwiatki” z początkiem
roku zmienił nazwę na „Bambino” (po włosku – dziecko). W związku z tym, że
większość małych aktorów to uczniowie klas pierwszych, opracowałam coś naprawdę nowego, jeśli chodzi o teatrzyk, a mianowicie stworzyłam własny regulamin zdobywania tytułu: „Aktor
na 6”, co wszystkim
bardzo się spodobało
i już gorliwie zaczynają
pracować nad teatralnymi sprawnościami,
takimi jak „Aktor Szeptu”, „Aktor Pantomimy”,
„Aktor Tańca”, „Aktor
Śpiewu”.
Do tej pory mali
aktorzy mają na swoim
koncie kilka przedstawień, a ostatnie pt. „List do Mikołaja” prezentowali kilka
razy i to nie tylko na swoim osiedlu. Przed nimi próby do kolejnego kostiumowego przedstawienia, które zaprezentują wiosną. Zdradzę tylko, że w przedstawieniu
zobaczymy dość dużo księżniczek idących na bal do tajemniczej królewny Eulalii,
ich brata księcia Bartosza, doradcę królewskiego, a także nianię. Zanim to nastąpi,
zobaczcie zdjęcia moich aktorów z grudniowego mikołajkowego przedstawienia.
Kłaniam się teatralnie!

TĘSKNOTA ZA DOBRANOCKAMI
Bajki mają ogromne znaczenie dla każdego człowieka – zwłaszcza małego
– w magiczny sposób potrafią przenieść w świat fantazji, magii, cudów i niezwykłych postaci. Dają też wiele radości, można z nich czerpać pomysły do zabaw,
pozwalają oderwać się od codziennych problemów i pomagają, gdy jest smutno.
Filmy animowane dla dzieci – emitowane od 2 października 1962 roku w paśmie dobranocki w I Programie Telewizji Polskiej – przez ponad pół wieku bawiły, uczyły, często
rozśmieszały, czasem wzruszały i ułatwiały rodzicom
układanie pociech do snu.
Wieczorynki pomagały w codziennym życiu,
uczyły postępowania w różnych sytuacjach, przestrzegania zasad oraz popularyzowały ważne wartości: przyjaźń, dobro i szacunek dla innych. Zachęcały
także do poznawania świata, miłości do ludzi, zwierząt i przyrody. Postaci z bajek są symbolami dzieciństwa wielu z nas. Czasem baliśmy się o ich losy,
ale nie za bardzo, bo przecież każde dziecko wie, że
bajka zawsze dobrze się kończy. Z tych historii zaPlansza powitalna z dobranocki „Piesek wsze wypływał morał – zło było ukarane, a dobro
w kratkę”, autor Jerzy Rudzki, zbiory Muzeum
nagradzane.
Dobranocek
Dawne dobranocki miały inny wymiar, czekało
się na nie niecierpliwie przez cały dzień. Koło dziewiętnastej pustoszały place zabaw i podwórka,
bo każdy maluch chciał poznać kolejne przygody ulubionych bohaterów – Bolka i Lolka, Reksia, Misia Uszatka, Koziołka Matołka czy Pomysłowego Dobromira. Kiedyś animacji dla dzieci w Polsce powstawało bardzo dużo, były one znane
i nagradzane na całym świecie. Bajki tworzyli wybitni
artyści, towarzyszyły im piękne melodie. Któż nie zna
kołysanki „Pora na dobranoc” czy kompozycji z czołówki „Reksia”?
Dziś wybór jest ogromny i filmy animowane nie
wywołują już tak wielkich emocji jak dawniej. Kiedyś
można je było obejrzeć tylko w telewizji lub kinie. Gdy
pojawiły się kasety wideo, można je było oglądać wielokrotnie i o dowolnej porze. Dzisiaj dzieciaki mają do
wyboru wiele form – bajki telewizyjne, filmy na pły- Plansza pożegnalna z dobranocki „Piesek
tach DVD, animacje 3D, bajkowe gry na komputerze... w kratkę”, autor Jerzy Rudzki, zbiory
Muzeum Dobranocek
Dzieci nie mogą się oderwać od ich oglądania.
W telewizyjnej Jedynce nie ma już niestety dobranocki. Ostatnią wieczorynką wyemitowaną
30 sierpnia 2013 roku w TVP1 była „Świnka Peppa”. Najmłodsze pokolenie wychowuje się na
kreskówkach emitowanych na licznych kanałach telewizyjnych oraz filmach utrwalonych na nośnikach cyfrowych, do których jest nieograniczony dostęp i można je oglądać na okrągło.
Współczesne dzieci znają bohaterów dawnych dobranocek dzięki rodzicom i dziadkom, którzy wprowadzają swoje dzieci i wnuki w świat bajek, które sami kiedyś oglądali i cenią. Muzeum
także dba, by dzieci o nich nie zapomniały, przygotowując interesujące wystawy i ofertę edukacyjną zajęć, twórczych warsztatów, wydarzeń i pokazów, na które serdecznie zapraszam.
Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
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Jan Brzechwa

CZERWONY KAPTUREK

Autorski projekt Kamili Olszewskiej (spektakl
adresowany jest do dzieci w wieku od 2 do 4 lat)
Reżyseria i scenografia Kamila Olszewska, muzyka Mieczysław Janicz, obsada Kamila Olszewska.
Inspiracją do powstania spektaklu o Czerwonym Kapturku według Jana Brzechwy była
i jest nadal zabawa z moim synem, dzięki któremu codziennie mam możliwość przenoszenia
się w przeróżne magiczne światy. Uwielbiam ten
nasz wspólny czas na zabawę! To wielkie wyzwanie, by sprostać otwartości w myśleniu i działaniu dziecka. Zachęciło mnie to do stworzenia Kamila Olszewska w scenie z „Czerwonego Kapturka”
przedstawienia z dziecięcych klocków, w którym będę podążać za emocjami i reakcjami widzów.
Kamila Olszewska

Regina Nachacz

Coś wam powiem, moi złoci,
różne święta są na świecie,
lecz, niestety, brak Dnia Cioci.
Dobrej wróżki, sami wiecie!
Ruszmy głową i ustalmy
raz na zawsze datę miłą.
Dzień naprawdę unikalny,
tak jak zawsze z ciocią było!

Rys. Piotruś Kowara, lat 7

DZIEŃ CIOCI

Czesław Piotr Kondraciuk
Akademia Pani Sowy
Dawno temu, drogie dzieci,
w leśnej głuszy, wśród dąbrowy,
zasłynęła w całym świecie
Akademia Pani Sowy.
Zasłużona to uczelnia,
doceniana przez uczonych.
Wspaniałych słuchaczy pełna,
studenciaków uzdolnionych.
Zięby, drozdy i słowiki
ćwiczyły zawzięcie wokal,
a swe artystyczne krzyki
trenowała mądra sroka.

Rys. Jan Pilch, kl. 3c Szkoły Podstawowej nr 25
w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

Pstre jerzyki w czarnych frakach
wciąż śmigały po błękicie.
One tak potrafią latać,
by udawać nieba szycie.

Rankiem, gdy błyszczała rosa
i szumiały cicho dęby,
niosła się melodia kosa
od poręby do poręby.

Dzień w uczelni wypełniony,
są teorie, egzaminy,
wielkie gesty i ukłony,
łzy radości, smutne miny.

Pod baczną opieką kruka,
przezacnego naukowca,
trwała latania nauka –
awionistyka najnowsza.

Wieczorami brzmi symfonia –
świerszcze na skrzypeczkach ćwiczą.
Srebrne smyczki błyszczą w dłoniach,
by umilić czas słodyczą.

Pani Sowa, mrużąc oko,
nie bez racji kręcąc głową,
że jej słuchacz – bystry sokół
akrobuje przepisowo.

Tylko dęby w wielkiej gali
wymrukują myśl tajemną.
Jakby chciały się wyżalić,
że są poza Akademią.

Ewa Drapała
Zimowy spacer maluchów
Cóż tam śnieg i cóż tam mróz!
Kurtkę, szalik, czapkę włóż,
a pod spód ciepły sweterek
i chodź z nami na spacerek!
Idą raźno przedszkolaki,
aż zdumione patrzą ptaki.
Skrzypi śnieżek pod butami.
„Słonko, wędruj razem z nami!”

Co za dziwy, czary-mary;
w białej szacie świat nasz stary,
drzemią cicho nagie drzewa,
wiatr im kołysankę śpiewa.
Uśmiechnięte wszystkie buźki,
w dal nas niosą raźne nóżki.
„Zimo, jesteś taka piękna,
jak z bajki dziecięcej królewna”.

Czesław Piotr Kondraciuk

PRZYJACIELE (1)
Dorodny łoś Łopatacz i zając Kicuś od lat
żyli w zgodzie i przyjaźni. Często spotykali
się podczas wspaniałych śniadań i przepysznych podwieczorków w sobie tylko znanych
zakątkach leśnej głuszy, gdzie ludzka stopa
nigdy nie stanęła. Leciwy łoś od lat korzystał
z Kicusiowych porad sprawiania przeciwnikowi szeregu trudności podczas zagrożenia życia. Umiejętność kluczenia sprawiała,
że łoś z każdego zagrożenia wychodził bez
szwanku.
Tym razem szczęście przestało mu sprzyjać. Był piękny jesienny dzień. W lesie pano- Rys. Zofia Prasoł
wał błogi spokój z wyjątkiem krzykliwych
sójek, które czyniły wiele rabanu, co powodowało w jego potężnej głowie ogromny chaos i zamieszanie. Przestał być ostrożny, a brak tej cechy groził niedobrymi następstwami. Tu go kłusownik
zaskoczył w miejscu, gdzie najmniej się go spodziewał. Od dłuższego czasu nieustępliwy natręt
utrudniał mu życie. Szczęście tym razem zawiodło. Za późno zwietrzył niebezpieczeństwo.
Klucząc, umykał w kierunku bezpiecznych mokradeł, gdzie znajdowała się jego bardzo bezpieczna wysepka, z której często korzystał. Wówczas padł strzał. Poczuł klujące uderzenie w lewą
łopatkę. Zrozumiał, że został trafiony. Bólu nie czuł, ale szybko opadał z sił. Szybciej, szybciej –
wołał wewnętrzny głos. Ostatkiem sił dobiegł do miejsca, gdzie nikt go już nie dosięgnie. Osłabiony, ciężko dysząc, zaczął pojmować swój kardynalny błąd. Brak ostrożności zaowocował
kłopotami, które były dla niego ogromną klęską. Co teraz zrobi, kto mu pomoże? Jest sam
w tej głuszy i przyjdzie mu umierać z głodu...
Tymczasem zając Kicuś zmierzał na
poranne spotkanie z przyjacielem. Od lat
się znali, od lat wspólnie spożywali posiłki.
Zdziwiłby się ktoś, że taki potężny łoś potrafi
z małym szarakiem żyć w tak wielkiej przyjaźni. A jednak historia potwierdza takie zdarzenia.
W miejscu najczęstszych spotkań łosia
nie spotkał. W innych też go nie zastał... PoRys. Weronika Kudyba
myślał o wysepce. Trafił w dziesiątkę.
– Co się stało, wierny druhu? – zapytał drżącym głosikiem. – Wszędzie cię szukałem.
To rzekłszy, spojrzał na dyszącego przyjaciela. Wówczas zauważył na jego lewym barku spływającą stróżkę krwi. „Widać to tak sprawa wygląda – pomyślał. Stary druh otarł się o śmierć. Kiepska sprawa”. Mózg Kicusia pracował na zwiększonych obrotach. W jaki sposób pomóc rannemu
kumplowi...
cdn.
Rysunki uczniów kl. 3c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

Walenty uśmiechnięty

Muzyka: Renata Kątnik, słowa: Regina Nachacz
Regina Nachacz

WALENTY UŚMIECHNIĘTY
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Serduszkowy Walenty
chwacko uśmiechnięty.
Koziołkuje z chmurkami,
ze słoneczkiem, z nami!

   

Renata Kątnik

   


Dobrym jest przyjacielem,
znaczy w życiu wiele.
Uczy dzieci miłości,
nigdy się nie złości!

Rys. Grześ Kowara, lat 4
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