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Pluszak

Rys. Iga Kołodziejczak (Teresin),
II miejsce w konkursie Muzeum
Dobranocek „Mój przyjaciel
Reksio”, w kategorii wiekowej
uczniów klas I do III

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Wiersz do skakania
Raz i dwa! Raz i dwa!
Czerwiec z latem w klasy gra!

Cztery, pięć! Cztery, pięć!
Będą słońce w koszu nieść!

Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy!
Jutro zagrasz z nim i ty!

Sześć i siedem! Sześć i siedem!
Dokąd dojdą? Jeszcze nie wiem!

Rys. Anna Wąsacz,
lat 6

Rys. Iga Ferenc,
lat 6

Prace dzieci z Gminnego Przedszkola w Malawie; nauczycielka Paulina Kwiatek-Buż

Nina Opic

ŻABKA W KORONIE
Żabka Frania właśnie zakończyła naukę w pierwszej klasie Żabiej
Szkoły i kompletnie nie wiedziała, co będzie robić na wakacjach. Siedziała
i tak rozmyślała nad tym, gdy zobaczyła skaczącą żabkę Bulę.
– Nad czym tak rozmyślasz, Franiu?
– Bo nie wiem, co robić na wakacjach. Ale chyba będę cały czas chlapać się w kałuży pod lasem.
– Coś ty? Przecież tam latają
te wstrętne bociany, a kałuża często wysycha. To nie dla nas!
– No tak, masz rację, to nie
dla nas. Masz jakiś pomysł?
– Wiesz, Franiu, zabawmy
się w teatrzyk – zaproponowała
Bula.
– Ojej, to całkiem fajny pomysł! To jutro spotykamy się nad
rzeczką. Zawołaj Celę, Kumka
i małą Inkę. Weźmiemy jakieś
szmatki, zrobimy sobie stroje.
Ja mam piękną koronę, w której
wystąpię w teatrzyku – zakumkała radośnie Frania.
A rankiem, kiedy słoneczko
Rys. Beatka Świętoń, lat 9
dopiero budziło się, pięć małych
żabek przybranych kolorowymi szmatkami urządziło sobie wakacyjny teatrzyk. Skakały, kumkały i robiły śmieszne miny. Nagle mała żabka Inka
podarła sobie niebieską pelerynkę i zaczęła bardzo płakać. Frania, która
miała na głowie piękną koronę, zdjęła ją i podarowała płaczącej żabce.
Rozległy się brawa...
Jeśli zobaczycie na wakacjach małą żabkę w koronie, to będzie Inka
albo Frania, bo warto zrobić coś dobrego dla drugiego, nie tylko na wakacjach. Naprawdę!

MÓJ PRZYJACIEL REKSIO

Prace laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego, zorganizowanego przez Muzeum Dobranocek w Rzeszowie dla dzieci
z przedszkoli oraz szkół podstawowych.

Emilka Karwat (Rzeszów),
I miejsce, kat. 0 do 6 lat

Jakub Choroszewski (Nałęcz

Maja Gemska (Rzeszów),
II

ów), III m., kl. I do III

m., 0 do 6 lat

Justyna Białek (Gryfino)
I m.,
kl. I do III

I do III
Marcelina Pluskota (Opalenica), wyróżnienie, kl.

Natalia Waluda (Potok Górny), II m., kl. IV do VI

Nadia Madziąg (Zabrze), III m.,
0 do 6 lat

Zosia Jaroszewska (Grębocin),
wyróżnienie, 0 do 6 lat

Wiktoria Golik (Potok Górny), I m., kl. IV do VI

Zosia Tołpa (Grębocin),
III m., kl. IV do VI

BAJKOWA PODRÓŻ
Z BOHATERAMI DOBRANOCEK

Wakacje to czas wyjazdów, poznawania turystycznych atrakcji i odpoczynku od szkoły i pracy. Warto jednak przerwać leniuchowanie i skorzystać z letniej oferty Muzeum Dobranocek.
Dla chętnych od wtorku do piątku w godzinach od 11.00 do 13.00 organizujemy warsztaty
kreatywne i filmowe dla dzieci i młodzieży, na których uczestnicy poznają tajniki sztuki animacji,
wykonają własne filmy oraz stworzą ekologiczne projekty, gry planszowe i origami, a także udadzą
się w bajkową podróż z bohaterami dobranocek.
Każdy tydzień to nowa przygoda. W lipcu zapraszamy na tygodnie: animacji lalkowej,
twórczej ilustracji, podróży z Koziołkiem Matołkiem i kreatywnych warsztatów ekologicznych.
W sierpniu odbędą się: tydzień gier i zabaw, animacji Walta Disneya, podróży z Bolkiem i Lolkiem oraz tydzień bajkowego origami.
Zapisy pod numerem telefonu: 17 852 57 15. Cena tygodniowych zajęć: 30 zł/os. Cena za jeden wybrany dzień: 10 zł/os.
W czasie wakacji zapraszamy także na spotkania z cyklu
„Od bajki do dobranocki”:
• „Na skraju makowego łanu – przygody Makowej Panienki”
(09.07., godz. 9.00)
• „Wakacje na polskiej wsi. Przygody Kota Filemona” (23.07.,
godz. 9.00)
• „Gapiszon na obozie” (06.08., godz. 9.00)
• „Muminki się cieszą radością i życiem” (20.08., godz. 9.00)
Zapisy grup i osób indywidualnych: tel. 17 852 57 15. Wstęp
bezpłatny.
Małych i dużych wielbicieli filmów animowanych serdecznie zapraszam do zwiedzania muzeum, na projekcje filmowe
oraz do obejrzenia trwającej przez całe wakacje ekspozycji „Stefan Szwakopf – mistrz animacji”.
Wystawa retrospektywna, która prezentuje filmowy dorobek dla dzieci jak i dorosłych znakomitego reżysera, scenarzysty i scenografa ze Studia Miniatur Filmowych w Warszawie.
Sympatyków gier komputerowych zapraszam na naszą stronę www.muzeumdobranocek.
com.pl, na której można zwiedzić Muzeum Dobranocek wirtualnie i zagrać w grę panoramiczną
z udziałem dobranockowych bohaterów.
Katarzyna Lubas,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
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Jaś i Małgosia
Piotruś Pan
Tygrys Pietrek

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

Konkurs plastyczny Piotruś Pan"
"

Jury pod przewodnictwem Jerzego Jana Połońskiego, dyrektora artystycznego Teatru Maska,
po obejrzeniu kilkudziesięciu prac konkursowych nagrodziło dwunastu uczniów.
W kat. wiekowej uczniów klas I–III szkoły podstawowej I nagrodę otrzymała Wiktoria Ungeheuer, lat 7 (Zespół Szkół nr 6 w Rzeszowie), II – Mateusz Ziajło, lat 10 (Szkoła Podstawowa im.
Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze), III – Marcin Sławiński, lat 9 (SP nr 3 w Przeworsku).
Wyróżnienia: Mateusz Gleń, lat 5 (oddział przedszkolny SP im. Stanisławy Greli we Wrocance),
Anna Tereszkiewicz, lat 8 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rzeszowie), Kamil Pieczek, lat 9
(SP nr 3 w Przeworsku) i Jakub Wielgus, lat 9 (SP nr 3 w Przeworsku).
W kat. wiekowej uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej I nagrodę otrzymała Aurelia Dietrich, lat 13 (SP im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze), II – Waldemar Lenar, lat 10 (ZS
im. Straży Granicznej w Łazach). Wyróżnienia: Katarzyna Michno (Zespół Szkół Specjalnych im.
UNICEF), Gabriela Pikuła, lat 13 (SP im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze), Kacper Ladryk, lat 10 (ZS w Łazach).

Rys. Marcin
Sławiński

Rys. Wiktoria
Ungeheuer

Rys. Waldemar Le

nar

Fot. Katarzyna Chmura-Cegiełkowska

Rys. Mateusz
Ziajło

Rys. Aurelia Dietrich

Słowa i muzyka Gabriela Wywrocka, Waldemar Wywrocki

WAKACJE

Ref.

Słoneczko jasne niech świeci
A niebo będzie błękitne.
Bo już wakacje nadchodzą,
Najlepszy dla dzieci czas.
Pojedziemy na Mazury
Albo w góry łapać chmury,
Zbierać grzyby i maliny
Chłopcy i dziewczyny.

Pojedziemy na Mazury
Albo w góry łapać chmury,
Zbierać grzyby i maliny
Chłopcy i dziewczyny.
La, la, la, la...
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