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Pluszak

Alicja Rega, lat 8,

solistka Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie wyśpiewała pierwsze
miejsce w XIII Ogólnopolskim
Dziecięco-Młodzieżowym
Festiwalu Kolędy i Pastorałki
Współczesnej „Kantyczka 2012”
w styczniu br. w Bielskim Domu
Kultury w Bielsku Podlaskim.

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Szuflada

Gdybym była mniejsza,
prosiłabym mamę o całkiem nowiutkie,
maleńkie mieszkanie.
Miałabym tam kota, papugę i psa,
żylibyśmy razem w zgodzie, że cha, cha…
W wielkiej starej szafie miałabym
szufladę
i w niej moje skarby schowałabym na dnie.
Kamyki, patyki, niebieski koralik,
żelazny pierścionek
i kredkę od Ali.

Rys. Daria Gniewek, lat 8, SP nr 19 w Rzeszowie

Nigdy bym jej mamie nie pokazywała
ani nawet tacie…
Sama bym ją miała.

DUŻO MIODU, ZERO DZIEGCIU...
Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej nr 12 w Rzeszowie

23 stycznia br. dzieci z klasy 2b wraz ze swoją panią wychowawczynią
Edytą Maścidło-Sączawą
zaprosiły babcie i dziadków
na uroczystość z okazji ich
święta. Były popisy taneczne, recytacje, gra na różnych
instrumentach, inscenizacje
i dużo, dużo życzeń. Śpiewaliśmy wspólnie kolędy.
Babcie z laurkami i w koralach z makaronu od
Na zakończenie wnuczęwnucząt: Józefa Kud, Bożenna Mozejko-Augustyn,
ta zaśpiewały głośno „Sto Maria Bieryło.
lat”. Babcie i dziadkowie
otrzymali wykonane przez wnuki laurki, figurki zwierzątek z masy oraz kolorowe korale z… makaronu. Z wywiadu reporterskiego przeprowadzonego przez
Michała dowiedzieliśmy się, że babcie najbardziej lubią lepić pierogi i smażyć
naleśniki, ich ulubionym kolorem jest czerwień, a dziadkowie w dzieciństwie
bardzo lubili chodzić do szkoły. Po występach artystycznych obejrzeliśmy wystawę rysunków, na których babcie i dziadkowie prezentowali się godnie, kolorowo i nawet byli trochę podobni do siebie. Po części oficjalnej była słodka biesiada. Szczęście, radość i uśmiech na twarzach emablowanych babć i dziadków
świadczyły wymownie, że jesteśmy do
przytulania, głaskania,
pocieszania, wysłuchiwania naszych wnucząt. Rodzice zaś do
wychowywania.
Babcia BMA
Wychowawczyni Edyta
Maścidło-Sączawa
z dziećmi podczas
występu

Co zrobimy z wierszykiem?

Podpowiada Ala
Proponowane tu zajęcia z wierszem przygotowałam dla wychowawczyń przedszkoli i szkół, jednak nadają się one także do wykorzystania przez rodziców, babcie,
dziadków i innych opiekunów małych dzieci. Wystarczy znaleźć chwilę czasu i wejść
w rolę pośrednika lektury.
Wszystkim chętnym życzę powodzenia we wprowadzaniu dzieci w świat literatury.

Oto wiersz:
Joanna Papuzińska*

Spotkanie

Szedł polami bajarz stary.
Miał trzewiki nie do pary:
jeden czarny,
drugi bury.
W czapce – dziury,
w kurtce – dziury.
A od miasta, przez ogrody
szedł ku niemu bajarz młody.
Na bosaka, w szarym swetrze,
włosy wiały mu na wietrze.
Spotkali się o zachodzie,
gdy tonęło słońce w wodzie.
Stali w trawie po kolana
i gadali aż do rana.

Rys. Julia Gniewek, lat 12, SP nr 19 w Rzeszowie

*Wiersz pochodzi z książki: J. Papuzińska,
Kołysała mama smoka, il. Teresa Wilbik,
Literatura, Łódź 2008.

Pomoce: kartki papieru rysunkowego A4,
farby plakatowe, pędzle, kubki z wodą.
Dzieci stoją w rozsypce.
Prowadzący tłumaczy dzieciom, kto to jest
bajarz (człowiek, który opowiada różne
zmyślone historie, np. bajki albo baśnie).

P.: Czy znacie jakiegoś bajarza?
- Kto opowiada wam bajki?
- Jakim bajarzem jest babcia
(dziadzio)?
- Jakim bajarzem jest mama (tato,
ciocia, siostra, pani nauczycielka)?
P.: Posłuchajcie wiersza o dwóch
bajarzach.

Prezentacja wiersza
Ekspresja ruchowa
P.: Pokażcie jak szedł stary bajarz.
- Pokażcie jak szedł młody bajarz.
P. prosi, aby dzieci dobrały się
parami. Jedna osoba z pary, to bajarz
stary, druga – to bajarz młody. P.
jeszcze raz czyta lub deklamuje
wiersz.
P.: Pokażcie spotkanie bajarzy.
P.: Teraz pomożecie mi mówić
wiersz.
Dzieci dopowiadają tekst we
wskazanych miejscach:
Szedł polami bajarz stary.
Miał trzewiki nie do pary:
jeden czarny,
drugi bury.
W czapce – dziury,
w kurtce – dziury.
A od miasta, przez ogrody
szedł ku niemu bajarz młody.
Na bosaka, w szarym swetrze,
włosy wiały mu na wietrze.
Spotkali się o zachodzie,
gdy tonęło słońce w wodzie.
Stali w trawie po kolana
i gadali aż do rana.
W ten sposób można kilka
razy powtarzać z dziećmi tekst
wiersza, zmieniając wskazane do
dopowiedzenia słowa oraz sposób
ich wypowiadania (wesoło, smutno,
głośno, cicho).
Ekspresja plastyczna
P.: Namaluj spotkanie starego
bajarza z młodym.

WIELKA PASJA
Tenis ziemny, super sprawa,
dla każdego jest zabawa.
Ja uwielbiam grać w tenisa,
bo to dla mnie pasja życia.
Jak się tylko urodziłem,
to rakietę przechwyciłem.
Tata sztuczki mi pokazał
i nauczył wszystkich zasad.
Forhend, bekhend, slajsik, smeczyk
i gram zawsze dobry meczyk.
Można w singla grać i w debla,
nawet w miksta, kto by zechciał.
Byłem w wielu różnych miastach –
na turniejach sprawa jasna.
Kraków, Kielce odwiedziłem
i w Warszawie również byłem.
Tam z trenerem trening miałem,
który niezły wycisk daje.
I w Chorzowie i w Tarnowie
też w turniejach grałem sobie.
O Rzeszowie już nie piszę,
bo to jasne, że tu ćwiczę.
Trening, sparing, dobry smeczyk,
zawsze lubię zagrać meczyk.
Bo ja lubię bardzo biegać,
dam skrócika, potem loba.
Gram w tenisa cały rok,
bo ja nigdy nie mam dość.
Mam kolegów też z tenisa,
i Gabrysię, i Gabrysia.
Z Wojtkiem starszym również gram,
bo to dla mnie super gra.
I marzenie jedno mam,
że po świecie będę grał.
Mam dyplomy i medale,
nawet puchar też wygrałem.
Dużo tego w domu mam,
ale chętnie dalej gram.
Mam nadzieję, że w przyszłości
ja pokonam super gości.
Bardzo cieszę się, że gram,
do tenisa miłość mam.
Tekst i ilustracja

Aleks Majewski,

kl. 3b, Szkoła Podstawowa nr 1 w Rzeszowie

TEATR MASKA W RZESZOWIE

zaprasza
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

w lutym i marcu 2012 roku na spektakle:
• Mała syrenka
• Gwiazdka pana Andersena
• Bajka o księciu Pipo, o koniu Pipo
i księżniczce Popi
• Bleee…
• Pinokio
• Filipek i Baba Jaga
• Tygrys Pietrek
• Janosik. Naprawdę prawdziwa historia
(31 marca, godz. 16.30) – premiera

BAJKA O KSIĘCIU
PIPO, O KONIU PIPO
i O KSIĘŻNICZCE POPI

Adaptacja: Jan Wilkowski, reżyseria:
Krzysztof Rau, scenografia: Mikołaj
Malesza, muzyka: Jerzy Derfel.
Przedstawienie dla dzieci od 7 lat
W pewnym królestwie mieszkał bardzo bogaty, bardzo dobry i potężny król, ale
bardzo smutny, bo nie miał syna. Pewnego razu postanowił udać się do Krajudo-którego-idzie-się-tylko-we-śnie, aby szukać pomocy u Wielkiej Czarodziejki
z Kresu Wód. Kiedy dotarł na miejsce, w wielkiej grocie pełnej maleńkich dzieci
spotkał niezwykłego chłopca o imieniu Pipo, który zgodził się zostać jego synem.
Wraz z małym księciem w królestwie zamieszkało szczęście. W dniu piętnastych
urodzin chłopiec otrzymał w podarunku małego czerwonego konika. Pipo nazwał
konika swoim imieniem i wkrótce stali się najlepszymi przyjaciółmi. Pewnego
dnia, kiedy koń Pipo i książę Pipo wyruszyli na jedną ze swych przejażdżek, zostali uwięzieni w dziwnym, szarym świecie po drugiej stronie wulkanu. Postanowili znaleźć sposób na uwolnienie się z tej dziwnej krainy, która wcale im się nie
podobała. Jak wyglądała ich droga do domu, kogo na niej spotkali i czy w końcu
udało im się wrócić – o tym właśnie opowiada ta historia z pogranicza jawy i snu.
Serdecznie zapraszamy 25 lutego 2012 r. o godz. 18.00 na kolejne spotkanie ze
Sceną Otwartą, w ramach której zaprezentowany zostanie spektakl dla dorosłych
„Niech żyje cyrk!” w reżyserii Jacka Malinowskiego na podstawie tekstu Kazimierza Mikulskiego „Historia sentymentalna”.

fot. K. Dobrowolski

Pierre Gripari

Pocztowe fascynacje i bajkowy
świat Walta Disneya
Muzeum Dobranocek serdecznie zaprasza do współtworzenia
dwóch wyjątkowych dobranockowych wystaw: Pocztowe Fascynacje
oraz Bajkowy Świat Walta Disneya.Wystawa filatelistyczna planowana jest na 1 marca
– będzie można na niej obejrzeć walory filatelistyczne oraz numizmaty z wizerunkami
popularnych bohaterów filmów animowanych dla dzieci.
Małych i dużych kolekcjonerów zapraszamy do współudziału w tworzeniu wystawy, zapraszamy do zbiórki znaczków, kart pocztowych, kopert pierwszego dnia obiegu, stempli z wystaw filatelistycznych oraz numizmatów z wizerunkami popularnych
postaci z polskich i zagranicznych dobranocek, chętnie przyjmiemy także depozyty na
czas wystawy, która potrwa do 30 czerwca. Zgłoszenia darów i depozytów przyjmujemy w siedzibie Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie
do 27 lutego 2012 roku.
Wszystkich wielbicieli Disneya Muzeum Dobranocek zaprasza do zbiórki pamiątek
z kultowych filmów tej wytwórni i do udziału w dobranockowej wystawie Bajkowy
Świat Walta Disneya, prezentującej twórców i bohaterów niezapomnianych disneyow-

skich kreskówek, która rozpocznie się 1 czerwca w Dniu Dziecka. Mamy nadzieję, że
sympatycy Myszki Miki, Kaczora Donalda, Psa Pluto, Kubusia Puchatka i jego przyjaciół oraz innych kultowych bohaterów animacji wspomogą nas w organizacji wystawy i uatrakcyjnią swoimi ulubionymi pamiątkami z filmów Disneya naszą wyjątkową ekspozycję. Zgłoszenia darów i depozytów przyjmujemy w siedzibie Muzeum
Dobranocek do 30 maja 2012 roku. Poszukujemy starych filmów, plakatów, kadrów
z filmów, wydawnictw książkowych i prasowych, figurek, znaczków i kart pocztowych,
zabawek, przypinek, przedmiotów codziennego użytku i innych gadżetów związanych
z filmami Walta Dinseya. Nagrodzimy ofiarodawców najoryginalniejszych eksponatów
na organizowane wystawy.
Muzeum Dobranocek ze zbiorów
Wojciecha Jamy w Rzeszowie,
ul. Mickiewicza;
tel.: 17 74 83 652; 17 85 25 715.
www.muzeumdobranocek.com.pl

Tekst Reginy Nachacz, muzyka Renaty Kątnik

ZIMOWA BAJKA
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Hej, koledzy, koleżanki,
biała zima, będą sanki.
A pod oknem, proszę pana,
ulepimy wam bałwana.
Ref: Lekki mrozik, słonko świeci,
zachwycone zimą dzieci.
Z nieba sypią aniołeczki
piórka, śnieżynki, gwiazdeczki.
Prószy śnieżek przepuszysty,
do zabawy chętni wszyscy.
Ileż to radości mamy
obrzucając się śnieżkami.
Ref: Lekki mrozik…
Miło grzeją nas szaliki,
ciepłe kurtki i buciki.
Z serca zimie dziękujemy
i na górkę zapraszamy.
Ref: Lekki mrozik…
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