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Pluszak

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Raz, dwa!
Raz, dwa, trzy!
– Grasz w zielone?
– Gram! A ty?
– Listek wierzby!
– Koniczyna!
– Trawka!
– Żabka!
– Zielenina!
Raz, dwa!
Raz, dwa, trzy!
Wiosna to zielone dni!
Jeśli zieleń w sobie masz,
zagrasz z nami chociaż raz!

Rys. Maksymilian Biskup, lat 5; nauczycielka
Paulina Kwiatek-Buż

Rys. Kacper Ruman, lat 6

WIOSENNA GRA

Czesław Piotr Kondraciuk

WIOSNA
Już coraz wyżej
wędruje słońce,
już się zieleni
trawa na łące.
Zbudzona bazia
wesoło woła:
wstawajcie siostry,
wiosna dookoła!
Budźcie się śpiochy,
to wielka pora.
Dawno już nie śpią
żabki w jeziorach!
Boćki klekoczą
swój hymn radosny,
witając przyjście
uroczej wiosny.
A wiosna pędzi
caluśka w kwiatach,
jakby jej było
spieszno do lata.
Prace dzieci z Gminnego Przedszkola w Malawie

Nina Opic

BOCIANKOWA RODZINA

Rys. Ola Brzoza, lat 8

Na dachu przy kominie zamieszkała w dużym gnieździe
bociankowa rodzina: mama, tato i czwórka bociankowych
maluchów. Rodzice od rana do wieczora latali i przynosili jedzenie, a musieli się nalatać, bo maluchy ciągle były głodne.
A nocą, tuląc swoje ukochane bocianiątka, opowiadali im cichutko o corocznych wyprawach do ciepłych krajów, o innych
ludziach i ich domach oraz o przedziwnych żyjących tam zwierzętach.
– A te krokodyle to są większe od nas? – pytał Klek, który
był najstarszy z całej czwórki i bardzo wszystkiego ciekawy.
– O, tak, krokodyle są dużo większe od nas i do tego bardzo niebezpieczne – powiedział tato Klekotek. – Pływają w wodzie i mają ostre zęby. Najlepiej nie zbliżać się do wody, w której
one są.
– Ojej, to straszne! A tutaj za kominem nie ma ich? – pytał przestraszony Klek.
– Nie, maluszku, tu, gdzie jesteśmy, w Polsce ich nie ma – powiedziała mama i delikatnie
pogłaskała synka swym długim, czerwonym dziobem.
I cała bociankowa rodzina zasnęła przytulona do siebie. Może czasem i wam kiedyś opowiedzą o swoich wyprawach i o nieznanych, dalekich lądach. Kto wie...
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Spektakle w kwietniu i maju 2016

Skarpety i papiloty, czyli o tym, co zaszło w rodzinie lisów
Jaś i Małgosia
Czasoodkrywanie
Smoki
Solartaxi. Samochód na słońce
Piotruś Pan
Najmniejszy samolot na świecie
Akademia pana Kleksa (premiera 11 maja)
Maskarada – Festiwal Teatrów Ożywionej Formy (11–15 maja)

Malina Prześluga

SMOKI

Przedstawienie dla dzieci od 6 lat
Reżyseria Jerzy Jan Połoński, scenografia Monika
Wójcik, muzyka Marcin Partyka, ruch sceniczny Ewelina
Ciszewska.
Może to właśnie my jesteśmy smokami? Wszystko
jest kwestią umowy i wyobraźni. Jedno jest pewne – czy to
smok, czy też człowiek, musi wyzbyć się uprzedzeń i uwierzyć, że wszystko jest możliwe… Zwłaszcza w bajkach. Bo może to właśnie nasze życie jest bajką?

NA SPORTOWO

Zachęcam do wiosennego spaceru do Muzeum Dobranocek, by obejrzeć nowe
skarby w naszej kolekcji. Warto zadbać o kondycję fizyczną i trochę poćwiczyć.
Świetną formę mają już uczestnicy Turnieju z Reksiem, którzy od zimy solidnie trenowali, by 15 kwietnia wziąć udział w sportowej rywalizacji o Puchar Reksia. Hasło
tegorocznych zawodów: „Reksio jest sprawny i zdrowy, bo tryb życia prowadzi sportowy”.
Pieczę nad turniejem tradycyjnie już sprawuje Grzegorz Gross
– dyrektor MOS w Rzeszowie, który jest także autorem wszystkich
konkurencji sportowych. O godzinie
9.00 w Hali ROSiR rozpoczną rywalizację przedszkolaki, a od 12.30
uczniowie ze szkół podstawowych.
Członkowie zwycięskiej drużyny
otrzymają puchary i nagrody. Będą
także złote, srebrne i brązowe medale
dla drużyn, które wywalczą miejsca
na podium. W turnieju nie ma przegranych, wszystkie dzieci otrzymają
medale uczestnictwa z podobizną Reksia. Bohater wieczorynki tradycyjnie pojawi się we własnej osobie, by pozować do pamiątkowych
zdjęć. Zawodom towarzyszyć będzie wystawa planszowa „Dobranocka
na wesoło”.
To już trzecie dobranockowe zawody sportowe dla dzieci organizowane przez Muzeum Dobranocek i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie. Patronem turnieju jest Halina Filek-Marszałek – reżyser ze Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, która pracowała przy realizacji serialu
o sympatycznym piesku. Halina Filek-Marszałek jest wieloletnim przyjacielem i mecenasem muzeum
– w naszych zbiorach jest wiele eksponatów otrzymanych od niej w darze, m.in. kadry filmowe i dekoracje z animacji „Reksio”, „Pani Twardowska”, „Przygody Błękitnego Rycerzyka”, a także podarowane
niedawno dwa oryginalne scenopisy obrazowe z dobranocek „Reksio i jamnik” oraz „Reksio terapeuta”.
W Muzeum Dobranocek w tym miesiącu odbywają się także projekcje konkursowe z Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA – w kategorii „Teraz dzieci mają głos”. W festiwalu jedynymi jurorami są widzowie, którzy poprzez głosowanie decydują, do kogo powędrują złote, srebrne
i brązowe tobołki Koziołka Matołka.
W kwietniu zachęcam też do udziału
w ekologicznych warsztatach twórczych EKOdobranocka (19.04. godz. 9.00), na których stworzymy bajkowych bohaterów, wykorzystując materiały recyklingowe, oraz zajęciach edukacyjnych
z cyklu „Od bajki do dobranocki”: „Bajki z Kangurkiem Hip-Hop” (7.04 godz. 9.00) i „Ach… te
myszy. W świecie kota Filemona” (21.04. godz.
9.00). Można także korzystać z oferty zajęć
edukacyjnych do wystawy czasowej „Gwiezdne
Wojny”, która z uwagi na duże zainteresowanie
zwiedzających została przedłużona do 11 maja.
Serdecznie zapraszam.
Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek

Czesław Piotr Kondraciuk

PRZYGODY KOTA KULOMIOTA (4)

Rys. Oskar Wiśniowski, lat 6

Tak doszli do pałacu władcy. Kot zdziwił się na widok mało okazałej budowli. Owszem, budynek wielki, ale bez baszt i służby widać nie było. Tylko nad bramą wisiał duży, jaskrawy transparent z napisem:
Piękne marzenia,
wydajna praca,
nasze Królestwo
Baśni wzbogaca.
Bystry Kurołap szybko zauważył kwaśną minę kota.
– Aha, tu cię mam! – mruknął zadowolony i radośnie
pomachał ogonem. Z pewnością niewiele potrafisz, skoro te
słowa zrobiły na tobie tak zaskakujące wrażenie.
To prawda. Umiał niewiele. Tylko marzyć potrafił za
trzech. W marzeniach był doskonały. Mógł nawet bić rekordy, ale od marzeń efektów nie przybywa. On, domowy pieszczoch, nie złapał w swoim życiu ani jednej myszy. Miał więc
powody do rozmyślań i wpatrując się w wyraziste litery hasła
czuł, jak stopniowo opuszcza go pewność siebie, a jej miejsce zajmuje strach.
Tymczasem borsuk, otoczony przez nieliczną zajęczą służbę, przyjął gościa bardzo serdecznie.
Co prawda wylewny nie był, ale w maleńkich oczach można było zauważyć sympatię.
Mówił krótko, zdecydowanie, gładząc od czasu do czasu dobrze podsiwiałą brodę:
– W moim królestwie – ciągnął lekko ochrypłym głosem – marzeń jest pod dostatkiem. My
jednak marzenia przerabiany na czyny. Robimy to poprzez dobrą, wydajną pracę. Leni – ma się
rozumieć – nie toleruję!
– Prrraca! Prrraca! – wrzeszczała wytwornie ubrana sroka, pełniąca obowiązki królewskiego
pisarza.
– Nie przerywaj, kiedy mówię! – skarcił ją władca. W moim Bajkowym Królestwie – ciągnął
dalej – wszyscy uczciwie pracują. Nie ma żadnych wyjątków. I dla ciebie, jak przystało na kota, też
mam odpowiednie zajęcie. Będziesz pełnił obowiązki nadwornego łowczego, bo mi myszy niszczą
wszystkie zapasy. Rozpanoszyły się wstrętne bezwstydnice, czyniąc w spiżarniach wielkie spustoszenie. Mam nadzieję, że sobie z nimi poradzisz i nie będziesz darmozjadem…
Kot milczał, nerwowo poruszając ogonem. Zdawał sobie sprawę z zadania, jakie mu powierzono.
Tymczasem Kurołap pochyliwszy się nad głową władcy długo szeptał mu coś tajemniczego
do ucha. Siwobrody I słuchał uważnie, mrugając od czasu do czasu małymi oczkami. Kiedy lis
skończył, władca chrząkając zagadnął:
– Słyszałem, że zajmujesz się sportem. To prawda? Sport to zdrowie, kochasiu, a w naszym
królestwie ma on szczególne znaczenie. Ponoć miotaczem jesteś, czy to prawda?
Wystraszony kot niepewnie potwierdził skinieniem głowy.
– Ćwicz, ćwicz, kochasiu – usłyszał w odpowiedzi, czując na sobie ironiczne spojrzenie lisa.
Posłuchanie było skończone.
Kot wyszedł ze skwaszoną miną. Czuł się fatalnie. Krętymi korytarzami Kurołap zaprowadził
go do kólewskiej kuchni, gdzie mógł wreszcie najeść się do woli. A obiad był wspaniały, z bitą
śmietaną na deser. Później wskazano mu mały, ale wygodny pokoik w którym miał zamieszkać.
Przemęczony długą podróżą, z głową pełną wrażeń, usnął prawie natychmiast. Obudziły go
nerwowe postukiwania i głos dochodzący z korytarza:
– Wstawaj, wstawaj, ciemięgo! Najwyższy czas, żebyś zaczął pracować!
cdn.

ZGODNIE I BEZPIECZNIE

Już od 17 lat w Przedszkolu Publicznym nr 22 w Rzeszowie cyklicznie organizowany jest
Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Bawimy się zgodnie i bezpiecznie”.
Celem jest m.in. umożliwienie dzieciom nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości
o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych oraz rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych
i wrażliwości artystycznej dzieci.
W tym roku nadesłano 87 prac z 23 rzeszowskich przedszkoli. Prace oceniali artyści plastycy
pod przewodnictwem Piotra Rędziniaka. Przyznali 5 równorzędnych nagród oraz 10 wyróżnień.
Wszystkim małym artystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Zapraszamy
do Teatru Maska w Rzeszowie na pokonkursową wystawę od 24 maja do 6 czerwca br.
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Rys.: 1. Michał Sarzyński, lat 6, PP nr 11; 2. Martyna
Maciołek, lat 6, PP nr 15; 3. Lena Tarnawska, lat 5, PP
nr 26; 4. Magdalena Prokop, lat 5, PP nr 37; 5. Joanna
Lęcznar, lat 6, PP nr 15; 6. Joanna Lęcznar, lat 6, PP
nr 15
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Rys.: 7. Iga Wiącek, lat 5, PP nr 37; 8. Joanna Chmiel,
lat 6, PP nr 9; 9. Jagoda Ziajka, lat 5, PP nr 37;
10. Aurelia Ilnicka, lat 5, PP nr 23; 11. Aleksandra
Bednarczyk, lat 5, PP nr 8; 12. Zuzanna Siwy, lat 5,
PP nr 9; 13. Zuzanna Zubel, lat 6, PP nr 40;
14. Zuzanna Szelongiewicz, lat 5, PP nr 18;
15. Adam Nabożny, lat 6, PP nr 12

Fot. Aleksander Baranowska

Muzyka i słowa: Waldemar Wywrocki
i Gabriela Wywrocka
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Autor piosenek dla
dzieci Waldemar
Wywrocki oraz Lenka
Łuszczki z Przedszkola
nr 20 i Lenka Lipska
ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Rzeszowie
podczas nagrania
płyty zespołu Gabcia
i Przyjaciele pt.
„Waldemar Wywrocki
Dzieciom” cz. II
w Polskim Radiu
Rzeszów.
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Masz brudny nos i dziurę na koszuli,
guzik urwany i rozwiązany but.
Fruwające pieski, szczekający kot.
Kogucik niebieski wyskoczył na płot.
Fruwające pieski, szczekający kot.
Kogucik niebieski wyskoczył na płot.
Żółw wygrał dziś wyścig z antylopą.
Pluszowy miś za lalkę przebrał się.

Mamie rosną wąsy, tata z łóżka spadł.
Wiosna, wiosna, wiosna, więc śpiewamy tak:
Mamie rosną wąsy, tata z łóżka spadł.
Wiosna, wiosna, wiosna, więc śpiewamy tak:
Prima aprilis – bo się pomylisz.
Prima aprilis – pomyliłeś się!
Prima aprilis – bo się pomylisz.
Prima aprilis – pomyliłaś się!
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