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Fot. Magdalena Leszczyńska

Pluszak

Sprzedawca krasnal
ze „Sklepu z zabawkami” w Teatrze Maska

Alicja Ungeheuer-Gołąb

W cyrkowym wozie
W wozie
cyrkowym i kolorowym
wiodą rozmowy o tym i owym
i narzekają na niewygody:
małpka z tygrysem,
foka z papugą,
i kot
z ogonem bardzo długim.
Nawet gdy wóz cyrkowy staje
wciąż krytykują swoje mieszkanie,
że zamiast nóg ma sześć kół okrągłych,
że niedaleko mu do pociągu,
że w nocy wciąż się trzęsie podłoga
a ogród to jest po prostu droga,
że niewygodny, że kolorowy...,
że to po prostu jest wóz
c y r k o w y.

Rys. Faustyna
Wiśniewska,
kl. IIa SP 1
w Rzeszowie

TEATR MASKA W RZESZOWIE

zaprasza

w październiku i listopadzie 2012 roku
na spektakle:
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









Opowieści rzeszowskie
Nieznośne słoniątko
Sklep z zabawkami
Tymoteusz wśród ptaków
Tygrys Pietrek
Pinokio
Bajka o księciu Pipo, o koniu Pipo
i księżniczce Popi
 Niech żyje cyrk
 Bleee...
 Mała Syrenka

Malina Prześluga

BLEEE...
Reż. Laura Słabińska, scen. Marika Wojciechowska
Jak wygląda królowa motyli? Tego nie wie
nikt, bo tak się składa, że królowa jest akurat
nieobecna. Nieobecna od tak długiego czasu,
że nikt nie pamięta, kiedy ostatnio ją widziano.
Pewien paź królowej drugiego i pół stopnia zaczyna się zastanawiać, czy służenie ciągle nieobecnej królowej ma sens. Może lepiej zająć
się robieniem tego, o czym się marzy? Może
królowej w ogóle nie ma? Jego przekonania
oburzają innych obywateli motylego państwa
i niepokorny paź królowej zostaje skazany na
zamknięcie na pętli autobusowej przy ulicy
Kaczej. Kiedy trafia do starego autobusu nr 64,
przekonuje się, że stał się on domem dla sporej
grupy bardzo oryginalnych mieszkańców...

Fot. Ryszard Kocaj

przedstawienie dla dzieci od 5 lat

MUZEUM DOBRANOCEK
„50 Urodziny Jacka i Agatki”
Agatki”
Wystawa prac dzieci z Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego prezentująca twórczość najmłodszych wielbicieli pierwszej polskiej dobranocki (czynna do 4 grudnia).

Prace laureatów konkursu urodzinowego

Oliwia Pietrzak, SP nr 7, Lublin, lat 8,5,
I nagroda, w kat. klas 1–3

Oliwia Pietrzak, SP nr 7, Lublin, lat 8,
I nagroda, klasy 1–3

Natalia Wroceńska, SP nr 8, Legionowo, lat 11,
II nagroda, klasa 4–6

Wiktoria Zaleśna, Zespół Szkół w Szewni Górnej,
lat 9, II nagroda, klasy 1–3

Wiktoria Zaleśna, Zespół Szkół w Szewni Górnej,
lat 9, II nagroda, klasy 1–3

Michał Wołoszyn, Szkoła Podstawowa Barchaczów,
III nagroda, klasy 1–3

Emilia Cyprańska, SP nr 126, Kraków, lat 10,
I miejsce, klasy 4–6

Anna Michalak, Przedszkole nr 1 Chatka Puchatka,
II nagroda – przedszkolaki

Zajęcia edukacyjne

Emilka Brzozowska, Miejskie Przedszkole nr 90, lat 6,
III nagroda – przedszkolaki

„Wesoły listonosz” – spotkanie czytelnicze z cyklu Od
bajki do dobranocki z Listonoszem Patem i jego przyjaciółmi
– wizyta gościa specjalnego, listonosza, pracownika z Poczty
Polskiej, zabawy i konkursy literackie oraz projekcje filmów
(25.10. godz. 11.00).
„Urodziny Smerfów” – spotkanie czytelnicze ze Smerfami,
projekcja filmów na przezroczach, zabawy, konkursy z nagrodami (20.10., godz. 11.00).

Zapraszam!
Katarzyna Lubas,
p.o. dyrektora Muzeum Dobranocek

Adam Głąb, Szkoła Podstawowa nr 1, Jasło, lat 12,
nagroda specjalna

Muzeum Dobranocek ze zbiorów
Wojciecha Jamy w Rzeszowie,
ul. Mickiewicza;
tel.: 17 74 83 652; 17 85 25 715.
www.muzeumdobranocek.com.pl

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
wolną chwilę i wejść w rolę pośrednika lektury.
Wszystkim chętnym życzę powodzenia we wprowadzaniu dzieci w świat
literatury.
Tekst: Nocny Marek Danuty Wawiłow
Wiek 4, 5, 6 lat

Pomoce: kartki papieru rysunkowego pomalowane poprzedniego dnia na szaro,
kredki pastelowe.
Wprowadzenie:
Dzieci leżą na dywanie w dowolnych pozycjach. Odpoczywają.
P.: Kiedyś jeden chłopak nie mógł w nocy spać. Przewracał się z boku na
bok, liczył owce i barany, bardzo starał się zasnąć, ale nie mógł zmrużyć oka.
W końcu wstał z łóżka i podszedł do okna. A tam po ciemnej ulicy chodził…
(P. zawiesza głos) posłuchajcie kto:
Prezentacja wiersza:
Po mieście, po mieście,
o nocnej godzinie,
idzie Nocny Marek
w nocnej koszulinie.
Idzie Nocny Marek
przez ciemne ulice.
Zagląda przez szpary,
puka w okiennice.
W ręku trzyma świeczkę,
stąpa na paluszkach…
Dzieciaki, dzieciak!
Uciekać do łóżka!1
1.

D. Wawiłow, Nocny Marek [w:] tejże, Dzieci w lesie, Warszawa 1991, s. 49.

Ekspresja ruchowa:
P.: Każdy z was jest teraz nocnym markiem. Pokażcie:
– Jak chodzi nocny marek?
– Jak zagląda przez szpary?
– Jak puka w okiennice?
– Pokażcie co jeszcze robi.
Ekspresja werbalna:
P.: – Zawołajcie głośno:
– Dzieciaki, dzieciaki, uciekać do łóżka!
P.: – Co jeszcze mógłby zawołać nocny marek? (dzieci wołają wymyślone przez siebie zdania)
Ekspresja plastyczna:
P.: – Narysujcie nocnego marka.
Przykład pochodzi z książki: A. Ungeheuer-Gołąb, Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą, Warszawa 2011.

Rys. Konrad Zabawa, kl. IIa SP1 w Rzeszowie

Nina Opic

Latająca
Ania
Ania leżała w łóżku zła na cały
świat. Wczoraj, gdy była z mamą u
pani doktor, to myślała, że jak będzie
Rys. Milenka Młynarczyk, lat 8
solidnie zażywać leki, to na następny dzień wyzdrowieje. A tu nic. Katar jak był, tak jest, kaszel też ją nadal męczy
i w ogóle czuje się nie najlepiej. No, może jest jeden plus: nie trzeba przez 3–4 dni
wstawać rano do szkoły. Chociaż tak naprawdę, to Ania lubi chodzić do szkoły.
Jest uczennicą I a, niedawno obydwie klasy pierwsze były pasowane przez panią
dyrektor na uczniów szkoły. Było to ważne wydarzenie – wszystkie pierwszaki
były ładnie ubrane, byli też rodzice, występy innych klas, no i ten bardzo dłuuugi
ołówek, którym pani dyrektor uderzała każdego pierwszaka w ramię mówiąc: „Pasuję cię na ucznia naszej szkoły”.
– No, jak tam Aneczko? – zapytała babcia, niosąc z kuchni gorącą herbatę i syrop.
– Babciu, czy ja długo będę tak bardzo chora?
– Ależ Aneczko, przeziębienie to nie jest bardzo wielka choroba, a przy leżeniu
w łóżku to trwa do trzech dni. A teraz wypijesz pyszną herbatkę lipową z miodem,
do tego łyżkę syropu i razem pooglądamy książkę o zwierzątkach. Posłuchaj: nad
spokojnymi wodami żyją takie owady, jak ważki i jętki. Ich skrzydełka są przezroczyste i bajecznie tęczowe...
Ania przeskakiwała z kwiatka na kwiatek, trzymając w rękach lśniącą słońcem
tęczową sukienkę. Dla ochłody zrobiła kilka piruetów nad samą wodą, z której
przyglądały się jej małe rybki, ale zaraz pomknęła dalej, goniąc w locie uśmiechniętego niebieskosrebrnego chłopca-ważkę. Od linii tataraku rozpoczynała się
sztafeta jętek, to trzeba uważać, żeby nie wpaść na nie...
– O, widzę, że już obudziła się moja córeczka! – głos mamy dobiegał od drzwi
pokoju.
– Sen to bardzo dobre lekarstwo. A twoje zaróżowione policzki są dowodem,
że zdrowiejesz, chociaż babcia mówiła, że podczas snu wierciłaś się, jakbyś latała.
– No, bo ja naprawdę... – Ania nie dokończyła.
Bo czy dorośli uwierzą, że można być ważką?...
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