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Dobranocki ze Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej 

– w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie do 15 sierpnia 2013



Rys. Michał Kozioł,  kl. 2a,  SP nr 1 w Rzeszowie, 
nauczycielka Iwona Bereś

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Latały motyleLatały motyle

Latały motyle, motyle,
krążyły co chwilę, co chwilę.

          Uważajcie, pajęczyny w ogrodzie
          stary pająk rozsnuwa co dzień.

Latały nad wodą, nad wodą,
nad górskim strumykiem i drogą.
       
         Uważajcie, zimna woda w strumieniu
         w sople lodu wam skrzydła zamieni.

Latały do nieba wysoko
do samych niebieskich obłoków.

Rys. Michał Koziołoo ,  kl. 2a,  SP nr 1 wwww RRzR eseszzoowie, 

         Uważajcie na skrzydełka błyszczące,
         bo je spali lipcowe słońce.

Latały motyle nad Kasią,
nad Wojtkiem, Marcinem i Basią.

        Uważajcie, czasem małe dzieci
        lubią złapać motyla do sieci.

Przed wieczorem zniknęły nad łąką,
odleciały w zachodzące słonko.



Nina Opic

Zabawki jadą nad morzeZabawki jadą nad morze

W pokoju, obok dużej szafy leżała czerwona gumowa piłka 
w pomarańczowe grochy. Leżała tam cały czas i leżała. 

– Ach, żeby dzieci wzięły mnie z tego kąta. Chętnie bym się z nimi 
pobawiła – wzdychała piłka.

– Co ty, przecież dzieci wolą jeździć na rolkach – dumnie stwierdziły 
zielone rolki.

– I skakać na skakance – wtrąciła skakanka.
Rok szkolny 

dobiegał końca 
i przybliżał się letni 
wypoczynek.

– Mamusiu, już 
nie mogę doczekać się 
naszego wyjazdu nad 
morze – powiedział 
kiedyś Maciek.

– I ja też, i ja też! – 
zawołała jego młodsza 
siostrzyczka Ania. – 
Będziemy budować 
zamki z piasku i kąpać 
się w morzu.

– A my, a my? 
– cicho zapiszczały 
zabawki, ale nie usłyszały odpowiedzi.

Zaraz po zakończeniu roku szkolnego wszyscy spakowali do samochodu 
torby pełne ubrań. Dzieci grzecznie zapięły pasy w fotelikach. Przed nimi 
długi wyjazd nad morze.

– Mamusiu, musimy zabrać jeszcze zabawki – zawołała Ania.
– I moje rolki! – wtrącił Maciek.
– Rolki nad morze? To niemożliwe! Przecież po piasku nie będziesz 

jeździł – zdecydowanie powiedział tato.
I nad morze pojechała gumowa czerwona piłka w grochy i zielone 

wiaderko do piasku. A po powrocie opowiadały rolkom i skakance o słońcu, 
mewach, piasku, muszelkach. A było co wspominać, oj było...

Rys. Ala Gawrońska, l. 8



80 LAT WĘDRÓWKI KOZIOŁKA MATOŁKA80 LAT WĘDRÓWKI KOZIOŁKA MATOŁKA

1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziec-
ka Muzeum Dobranocek zaprosiło wszystkich 
wielbicieli animacji do zwiedzania muzeum 
oraz na fi lmowe atrakcje. W tym dniu swoje 
urodziny obchodzi zawsze znany podróżnik 
z Pacanowa. Z tej okazji można oglądać do 
końca sierpnia br. wystawę plenerową „80 lat 
wędrówki Koziołka Matołka” prezentowaną 
w Galerii pod Arkadami Ratusza.
Zapraszamy także do udziału w spotkaniach 
muzealnych oraz zajęciach edukacyjnych 
i warsztatach artystycznych towarzyszących 
niezwykłej wystawie pt. „Animacja – to nie 
takie proste”, prezentującej twórczość Studia 
Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej zna-
nego z takich fi lmów, jak: „Reksio”, „Bolek 
i Lolek”, „Porwanie Baltazara Gąbki”, „Pam-
palini łowca zwierząt”, „Kangurek Hip-Hop” 
czy „Podróże Kapitana Klipera”.

OFERTA EDUKACYNAOFERTA EDUKACYNA
Opracowała Beata Nowak-Żurawska
„Różne przygody Gąski Balbinki” – spotkanie z cyklu „Od bajki do dobranocki” (20.06. 
godz. 11.00)

Lekcje muzealne:
Spotkania z dobrymi przyjaciółmi (zajęcia dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym do 10 lat)
Spotkanie w muzeum, na którym czekają na was Bolek i Lolek, Rek-
sio, Pampalini, Profesor Gąbka i wiele innych dobranockowych po-
staci. Usłyszycie historię powstania bohaterów, a ich przygody obej-
rzycie na dużym ekranie w naszej sali projekcyjnej. Zajęcia dla dzieci w wieku przed-
szkolnym i szkolnym do 10 lat.
Ruch zamknięty w zdjęciu (dla uczestników od 10 lat)
Storyboard, folia celuloidowa, kadry i ujęcia… Jeśli chcecie poznać kolejne etapy po-
wstawania fi lmu animowanego, ta lekcja jest dla was! 
Krótka historia animacji (dla uczestników od 13 lat)
Pionierzy ożywiania rysunków, twórcy oraz ich najciekawsze fi lmy. Barwną historię 

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



Marta Guśniowska

OPOWIEŚCI RZESZOWSKIEOPOWIEŚCI RZESZOWSKIE
Reżyseria zbiorowa, scenografi a Leszka Kuchniaka
Przedstawienie dla dzieci od 6 lat

Czy zastanawialiście się kiedyś, czemu Rzeszów nazywa się Rzeszowem i jak powstały 
piękne kamieniczki na rzeszowskim rynku? Opowiedzą Wam o tym dwie niezwykłe 
postacie – Anioł i psotny, ale w gruncie rzeczy nieszkodliwy, podkarpacki Diabeł. Znają 
oni mnóstwo legend związanych z piękną, rzeszowską ziemią. Chętnie podzielą się 
nimi z tymi wszystkimi, którzy zechcą przystanąć i wsłuchać się w historię dzielnego 
i dobrego Rzeszki, pięknej Wisłooki, nikczemnego Wodnika zwanego Starym 
Wisłoczyskiem i kamieniczek na rzeszowskim rynku, siłą tajemną upiększonych. Nie 
zabraknie w ich opowieściach także sprytnej dziewczyny Kachny i jej ojca, uczciwego 
szklarza Macieja. Na pewno nie będziecie się nudzić, a i wielu ciekawych rzeczy 
o Rzeszowie i jego okolicach możecie się przy okazji dowiedzieć! 

Spektakle w czerwcu 2013 roku:
 Dzikie Łabędzie
 Szewc Kopytko i kaczor Kwak
 Sklep z zabawkami
 Opowieści rzeszowskie
 Tygrys Pietrek

Scena dla dorosłych
 Niech żyje cyrk

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

fi lmu animowanego w Polsce poznamy na przykładach oryginalnych eksponatów z po-
pularnych polskich animacji. 

Warsztaty:
Konkurs fotografi czny – w poszukiwaniu bajkowych bohaterów
Muzeum Dobranocek serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fo-
tografi cznym pt. „Śladami bohaterów dobranocek” – na najciekawszą fotografi ę do-
kumentującą bohaterów bajek w różnych miejscach w Polsce i na świecie. Konkurs 
potrwa do końca sierpnia. Regulamin konkursu znajduje się w aktualnościach, na stro-
nie internetowej muzeum: www.muzeumdobranocek.com.pl oraz Facebooku. Główną 
nagrodą w konkursie jest czytnik e-booków. Przewidziane są także trzy wyróżnienia. 

Zapraszam serdecznie do naszego muzeum.
Katarzyna Lubas

dyrektor Muzeum Dobranocek



Co zrobimy z wierszykiem?Co zrobimy z wierszykiem?
Podpowiada Ala

Proponowane tu zajęcia z wierszem przygotowałam dla wychowawczyń przedszko-
li i szkół, jednak nadają się one także do wykorzystania przez rodziców, babcie, dziad-
ków 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.

Oto wiersz:

Danuta Wawiłow
Zjadacz Dyń!Zjadacz Dyń!

Dzwoni dzwonek:
dzyń, dzyń, dzyń!
Idzie do nas 
Zjadacz Dyń!
Pochowajcie 
wszystkie dynie:
trzy na dachu,
pięć w kominie,
jedną w buzi,
w kapciu dwie,
bo je Zjadacz
zje!

Pomoce: instrumenty perkusyjne własnej roboty – drewienka, grzechotki (np. plastiko-
wa butelka napełniona ziarnem) itp., kartki papieru rysunkowego, kredki.

Wprowadzenie 
Prowadząca: – Usiądźcie cichutko, bo dotarła do mnie informacja, że do przedszkola 
(do nas) zbliża się… Zjadacz Dyń. Czy potrafi cie go sobie wyobrazić? Jaki ma kolor? 
Jaki jest duży? Jaki ma charakter i nastrój?
Dzieci przez chwilę starają się wyobrazić sobie Zjadacza Dyń.

Ekspresja plastyczna
P.: – Narysujcie Zjadacza Dyń.
Prezentacja wiersza. P. mówi wiersz.
P.: – Dowiedziałam się, że Zjadacz Dyń chce, abyśmy mówili ten wiersz, wtedy nie 
będzie bardzo zły.
Ekspresja werbalna
P. mówi tekst z podziałem na role.

Rys. Izabela Solecka, l.10, kl. II b SP nr 1 w Rzeszowie, 
opiekun Janina Kubaszek

RysRysRysRysRysRysRyRysRyRy . I. zabelala Solecka,a,a,,,,, llll.lll 10,10,101010  kl. II b SP nr 1 w Rzeszozoowiee,



P.: – Dzwoni dzwonek! 
Dzieci: – Dzyń, dzyń, dzyń!
P.: – Idzie do nas
Dz.: – Zjadacz Dyń!
P.: – Pochowajcie 
wszystkie dynie:
trzy na dachu,
pięć w kominie,
jedną w buzi,
w kapciu dwie,
bo je Zjadacz
Dzieci: – Zje!

Utwór można powtarzać wielokrotnie, wymieniając się rolami lub tworząc inne kon-
fi guracje. Podczas recytacji należy używać różnych emocji i środków ekspresywnych 
(głośno, cicho, wesoło, ze złością itp.)

Zakończenie
P. tworzy wystawę z prac plastycznych. 
P.: – Zobaczę, czy w kuchni nie ma przypadkiem Zjadacza, jeśli tam będzie, pokażemy 
mu rysunki. (P. idzie do kuchni)
P. przynosi podwieczorek, mówiąc: – Zjadacz był w kuchni tylko przez chwilę. Zjadł 
wszystkie dynie, ale ucieszył się, że tak ładnie mówicie o nim wiersz i zostawił dla nas 
podwieczorek (deser itp.).
Dzieci zjadają podwieczorek.

KRZYŻOWKA KRZYŻOWKA 

Wpisz  hasła w poziome kratki. Litery 
w kolorowych kratkach czytane z góry do dołu 
dadzą rozwiązanie krzyżówki.

1. W szkole
2. Krewny siostry
3. W zeszycie
4. Daje mleko
5. Na przykład mama
6. Przy koszuli pod szyją
7. Postać z bajki 
8. Chodzi wspak
9. Kolejowa
10.  Brawa
11.  Następny
12.  Niemowlak



Słowa i muzyka Jana Wywrockiego
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BĄDŹMY RAZEMBĄDŹMY RAZEM

Żyć samotnie źle na świecie, bądźmy razem. 
Wie już o tym każde z dzieci, bądźmy razem. 
Bo to bardzo ważna rzecz – czułe serce blisko mieć 
Bądźmy razem, bądźmy razem, bądźmy razem.
 
Przyszedł synek do tatusia, bądźmy razem.
Ucieszyła się mamusia, bądźmy razem. 
Bo to bardzo ważna rzecz – troskliwych rodziców mieć!
Bądźmy razem, bądźmy razem, bądźmy razem.

Kot cichutko pomrukuje, bądźmy razem.
Pies wesoło poszczekuje bądźmy razem.
Bo to bardzo ważna rzecz – prawdziwych przyjaciół mieć
Bądźmy razem, bądźmy razem, bądźmy razem.

Ciocia z wujkiem podśpiewuje, bądźmy razem.
Babcia z dziadkiem się raduje, bądźmy razem. 
Bo to bardzo ważna rzecz – prawdziwą rodzinę mieć.
Bądźmy razem, bądźmy razem, bądźmy razem.

Już rodzinka cała śpiewa, bądźmy razem.
Nikt na krewnych się nie gniewa, bądźmy razem.
Bo to bardzo ważna rzecz – miłość w sercu zawsze mieć.
Bądźmy razem, bądźmy razem, bądźmy razem.

W jedności jest nasza siła, bądźmy razem.
Era sporów się skończyła, bądźmy razem.
Dla dobra bliźniego swego – przyłącz się do chóru tego.
Bądźmy razem, bądźmy razem, bądźmy razem.

Sam ksiądz biskup intonuje, bądźmy razem.
Cały stadion mu wzoruje, bądźmy razem. 
Pan prezydent wraz z radnymi, wojewoda z podwładnymi. 
Bądźmy razem, bądźmy razem, bądźmy razem.

Posłowie ślicznie śpiewają, bądźmy razem.
Senatorów zachęcają, bądźmy razem. 
I prawica, i lewica tą piosenką się zachwyca.
Bądźmy razem, bądźmy razem, bądźmy razem.

I sponsorzy też śpiewają, bądźmy razem.
Podarunki swe składają, bądźmy razem. 
Niech im Pan Bóg wynagrodzi, co w stajence się narodził.
Bądźmy razem, bądźmy razem, bądźmy razem.

Artystów tu nie brakuje, bądźmy razem.
Mecz stulecia się planuje, bądźmy razem. 
Pewna jest przed nimi sława, więc już teraz bijmy brawa.
Bądźmy razem, bądźmy razem, bądźmy razem.

Teraz wszyscy zanucimy, bądźmy razem. 
I za ręce się chwycimy, bądźmy razem. 
Bo to najważniejsza rzecz – w sercu zawsze pokój mieć.
Bądźmy razem, bądźmy razem, bądźmy razem.

Dzisiaj wszyscy się radują, bądźmy razem.
Pod niebiosa wyśpiewują, bądźmy razem. 
Pan Bóg prośby te wysłucha – poprzez Ojca, Syna, Ducha.
Bądźmy razem, bądźmy razem, bądźmy razem.
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