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Pluszak

Celuloid z serialu „Reksio” podarowany Muzeum Dobranocek
przez autorkę, reżyser Halinę Filek-Marszałek

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Wieczór
w zimowym
ogrodzie
Zrobiłam ze śniegu bałwana.
Stoi teraz pod moim oknem.
Przyglądamy się niebu co wieczór –
ja z okna, on z rabaty pod domem.
A na niebie zimowym gwiazdy
połyskują, mrugają do nas,
jakby chciały tak samo jak my
pobyć chwilę w ogrodzie przy domu.
Nagle księżyc wypuszcza promień
i oświetla jasno bałwana,
i przez chwilę gwiazdy w nim toną
– diamentowe drobinki z nieba.

Krakowskie Wydawnictwo Skrzat
zapowiada publikację drugiej części
Przygód Jeżyka spod Jabłoni. Książka
autorstwa Alicji Ungeheuer-Gołąb pt.
Zimowe przygody Jeżyka spod Jabłoni
ma ukazać się w styczniu.

NAGRODY LITERACKIE
Po raz 21. rozdano nagrody literackie w obszarze literatury dla dzieci i młodzieży.
Wyróżnienia w 21. edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego powędrowały do Anny Czerwińskiej-Rydel za książkę Kryształowe odkrycie.
Powieść o Janie Czochralskim wydaną przez Debit oraz Atut i do Barbary Kosmowskiej za książkę Sezon na zielone kasztany wydaną przez
Naszą Księgarnię.
Organizatorzy konkursu donoszą, że statuetkę Koziołka
Matołka oraz tytuł zwyciężczyni 21. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. K. Makuszyńskiego otrzymała Katarzyna
Ryrych za powieść O Stephenie Hawkingu, czarnej dziurze
i myszach podpodłogowych opublikowaną przez wydawnictwo Literatura. Książka ta jest znakomicie nakreślonym,
nietuzinkowym portretem psychologicznym chłopca z jego
rozbudowaną wyobraźnią i dziecięcymi lękami – poruszy
z pewnością zarówno młodszych, jak i starszych czytelników.
Alicja Ungeheuer-Gołąb

Nina Opic

ROZTAŃCZONA ŚWINKA
Małgosia pod choinkę dostała taką śmieszną skarbonkę – świnkę. Zaraz też
wrzuciła do niej kilka pieniążków.
– Tylko mądrze gospodaruj swoimi pieniążkami – powiedziała babcia
Krysia. – Jak dobrze wydasz pieniążki, to świnka się ucieszy, a jak źle, to będzie
smutna.
Małgosia ciągle obserwowała swoją skarbonkę, ale żadnej zmiany nie dostrzegała. Co jakiś czas wrzucała do świnki i papierowe, i brzęczące pieniążki,
a świnka jak stała nieruchomo
na półce, tak stała, ani drgnęła.
„Ale ta babcia lubi zmyślać” –
stwierdziła kiedyś, przyglądając
się dość długo skarbonce, która
stawała się coraz cięższa i cięższa.
„Kupię sobie niedługo tę ładną
różową torebeczkę z cekinkami.
W sam raz na szkolną zabawę
karnawałową”.
Bo Małgosia chodzi do
pierwszej klasy i będzie to jej
pierwsza szkolna zabawa karnawałowa, a wszystkie pierwszaki
muszą ładnie wyglądać.
– Jutro jest zbiórka zabawek
dla ciężko chorych dzieci – powiedziała mama, czytając wielki
plakat koło bloku. – Małgosiu,
może byś też dała coś dla chorych dzieci, by sprawić im trochę
Rys. Marcelina Gugała, lat 6
radości?
Dziewczynka pokiwała głową, później pobiegła do świnki, wyjęła pieniążki i następnego dnia kupiła śliczną różową torebeczkę z cekinami, a następnie
razem z innymi zabawkami włożyła do dużego pudła dla chorych dzieci. I stało
się coś bardzo dziwnego – skarbonka świnka zaczęła wesoło tańczyć i tańczy tak
do dzisiaj.

MÓJ PRZYJACIEL REKSIO
Na twórczą aktywność zawsze jest dobra pora. Szczególnie
zimą jest ona świetnym lekarstwem na nudę, przeziębienie, złą pogodę czy kiepski nastrój.
Zapraszam serdecznie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Mój przyjaciel Reksio” pod patronatem bajkowego
bohatera. Przedmiotem konkursu są prace wykonane w dowolnej
technice na arkuszach A3 bądź przestrzenne, przedstawiające bohatera serialu „Reksio”
i jego przygody.
Dzieła małych artystów można dostarczyć osobiście lub nadsyłać pocztą do 10 maja
2015 r. Celem konkursu jest kształtowanie wyobraźni oraz zainteresowań plastycznych,
inspirowanie do pracy twórczej oraz popularyzowanie polskich filmów animowanych
wśród dzieci. Konkurs jest
adresowany do uczestników
w wieku przedszkolnym oraz
szkolnym. Jury będzie oceniało prace w trzech kategoriach:
• przedszkola i oddziały „0”
• klasa I–III • klasa IV–VI.
W każdej kategorii komisja
przyzna I, II i III miejsce.
Zachęcam do zwiedzania
Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. Podczas wizyty można
obejrzeć eksponaty związane
z serialem, wyjątkową rzeźbę
Reksia oraz projekcje dobranocki z jego przygodami. Zapraszam także do śledzenia
Celuloid z serialu „Reksio” podarowany Muzeum Dobranocek
naszego Facebooka, na którym
przez autorkę, reżyser Halinę Filek-Marszałek
w trakcie trwania konkursu będziemy zamieszczać fotografie, które mogą być inspiracją dla małych artystów. Na naszej
stronie internetowej www.muzeumdobranocek.com.pl w zakładce Aktualności można
zapoznać się z regulaminem konkursu.
Honorowym patronem jest Halina Filek-Marszałek, reżyser ze Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, której autografy otrzymają wszyscy laureaci.
Nagrodzone prace, a także dzieła wszystkich uczestników będzie można oglądać
w internetowej Galerii Muzeum Dobranocek. Wśród zwycięskich prac zostanie wybrana jedna, która zostanie uwieczniona na jednym z krzeseł w sali projekcyjnej Muzeum
Dobranocek. Wybiorą ją internauci w głosowaniu na naszym Facebooku.
Katarzyna Lubas,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
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Historia Śnieżki
Opowieść wigilijna
Najmniejszy samolot na świecie
Tygrys Pietrek
Dzikie łabędzie
Dzień dobry, Świnko

Scena dla dorosłych
• Białe małżeństwo

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

Swietłana Bień

Fot. Beata Jarzyna

NAJMNIEJSZY SAMOLOT
NA ŚWIECIE

Przedstawienie dla dzieci od 4 lat
Tłumaczenie Katarzyna Litwin, reżyseria Igor
Kazakov, scenografia Tatiana Nersisian, muzyka
Swietłana Bień, choreografia Marta Bury.
Obsada: Kamil Dobrowolski, Henryk Hryniewicki,
Kamila Korolko, Piotr Pańczak, Natalia Zduń.

Fot. Beata Jarzyna

Bohaterem naszej historii jest samolot.
Taki, jakich wiele, tylko nieduży. Właściwie to zupełnie mały, a wręcz najmniejszy
na świecie. Jego koledzy – duże i trochę zarozumiałe samoloty – często dokuczali mu
z tego powodu. Małemu samolotowi było
bardzo przykro, kiedy od ciągle zajętych

Kamil Dobrowolski w spektaklu
„Najmniejszy samolot na świecie”

„bardzo ważnymi sprawami” kolegów słyszał, że taki mikrus do niczego się nie nadaje. Kiedy już prawie
im uwierzył, że mały to znaczy nieważny, spotkał największego psa na
świecie. I okazało się, że to właśnie
on, tylko on – maleńki samolot, którego jeden bardzo niesympatyczny
kolega nazwał „komarem ze śmigłem” – może pomóc największemu
i bardzo nieszczęśliwemu psu.

Grażyna Repetowska

Jak kogucik Lilipucik szukał sobie żony (7)
„Ojoj! Już nigdy, nigdy nie będę się tak gapił, żeby wpaść w łapy misia, szybko obiecał sobie kogucik. Jeśli tylko przeżyję, będę cichutkim, spokojniutkim kogucikiem” – coraz szybciej myślał Lilipucik.
– Daruj mi życie, mój drogi przyjacielu! – błagał misia.
– Co? Co ty do mnie mówisz? O jakie życie ci
chodzi? – zapytał spokojnie miś.
– No wiesz, proszę cię, żebyś mnie nie zjadł
na śniadanie – cieniutkim głosem piszczał kogucik.
– Nie! Nie zjem cię na śniadanie, bo nie jadam
ptaszków. Idę właśnie na jagody, póki moja dzieciar- Rys. Katarzyna Wiśniewska
nia śpi – powiedziała misiowa bardzo łagodnym głosem. – Jeśli chcesz, to chodź ze
mną. Poszukamy razem jagód. Może znajdziemy gdzieś miodek i pogawędzimy trochę.
Wyglądasz tak ładnie i miło, że przyjemnie mi będzie z tobą – poprosiła misiowa.
Serduszko kogucika zaczęło już spokojnie bić. Nabrał odwagi i ucieszył się z zaproszenia. „Dobrze, że nie jest to takie straszne, jak wyglądało wcześniej. Dobrze, pójdę
na jagody i spróbuję, czy mi posmakują. Gdy nie spróbuję, nie będę wiedział, czy są
dobre, czy nie” – pomyślał.
– Dziękuję za zaproszenie. Chętnie skorzystam. Powiem ci tylko, że nie jestem
ptaszkiem, ale kogucikiem Lilipucikiem – ucieszył się bardzo.
To, co wyglądało tak strasznie, wcale takie nie było. Szli sobie lasem, misiowa pokazywała kogucikowi krzaczki jagód, zrywała te najpyszniejsze i zachęcała do skosztowania. Kogucik spróbował, posmakował i powiedział, że są całkiem smaczne. Misiowa ucieszyła się. Wiedziała, że kogucik będzie miał co jeść w czasie swej wędrówki.
Opowiadała mu o swoich dzieciach i o tym, jakie psoty wymyślają. Potem spojrzała na
słońce. Ojej, było już dość wysoko. To znaczy, że jej misiaki pewnie już się obudziły
i nie wiadomo co za pomysł przyszedł im do głowy. Zaprosiła szybko kogucika do swej
gawry.
On najpierw nie wiedział, czy iść dalej, czy pobrykać
z misiaczkami. A, zobaczy te łobuziaczki. Pobawi się trochę
z nimi, a potem pójdzie dalej szukać swej żonki. Podrypciał
więc za misiową, jak zwykle podśpiewując pod dziobkiem.
Było mu tak wesoło, że aż misiowa się odwróciła, spojrzała
i z zadowolenia pomruczała pod nosem. Właśnie weszli do
przytulnej gawry niedźwiedziej rodzinki, gdy oczom kogucika ukazał się straszny widok! Bałagan panował tam ogromny.
Jeden niedźwiadek miał naderwane uszko, drugi podrapane
oczko, a trzeci, a właściwie trzecia, bo to była dziewczynka
niedźwiadek, siedziała i mocno płakała.
Rys. Urszula Słonina
Prace dzieci z kl. 2 b SP, nr 1w Rzeszowie; nauczycielka Małgorzata Wilczak
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KRZYŻÓWKA
Wpisz hasła poziomo. Rozwiązanie
utworzą literki w kolorowych kratkach
czytane od góry do dołu.
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1. Do wysłania
2. Pod głowę nocą
3. Pacierz
4. Kolor
5. Za lokomotywą
6. Owoce południowe
7. Oklaski
8. Z tysiąca i jednej nocy…
9. Na cały rok
10. Porywiście dmucha
11. Płaczliwy
12. Zabawa planszowa
13. Sympatyczny
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Fot. Agnieszka Pawłowska

chacz
Regina Na

Słowa Reginy Nachacz, muzyka Elizy Danilczuk, opracowanie Agaty Ranz

Spódnic a Papuszy

Biało-czerwono-czarna
stara spódnica Papuszy
ze wszystkich kwiatów świata.
Gdzie ona jest? W leśnej głuszy?
Ref.
Bahtałka Romałka, śpiew,
zalotne oko i brew.
Bahtałka Romałka, śpiew,
dorzućcie do ognia drew.
Bahtałka Romałka, ech,
wędrowna cygańska krew!
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Szyła złotą maliną,
barwnym wędrując taborem.
Szuka w górach, dolinach,
nad ranem, czarnym wieczorem.

Ref. Bahtałka Romałka…

3 Widziała wiewiórka płowa
Utulił sen Cygankę.

pod lasem piękną łąkę –
spódnica trójkolorowa!

Ref. Bahtałka Romałka…

Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 5
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