Zając z Baśniowego lasu
(scen. Zbigniew Burkacki)
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Pluszak

Fot. Piotr Malita

Lalki ze spektaklu „Taka
sobie bajka o koronie króla
Kołka” w Teatrze Maska
(scen. Adam Kilian)

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Zima w karnawale
- Po czym karnawał się poznaje ?
Po Zimie.
Zima
w karnawale
ubiera lodowe korale,
do włosów gwiazdki szronu przypina
i wtedy karnawał się zaczyna.

Przychodzi sobie do parku
i tańczy walczyka z bałwankiem
lub w białym zimowym ogrodzie
rock and roll’a wyskakuje co dzień,
Rys. Kamil Kloc, lat7

a pod wieczór
nim słońce zgaśnie
zmęczona
marzy o wiośnie.
Rys. Marcelinka Błażej, lat 7
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Galeria zimowych witraży

Prace wykonali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie

Rebus
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Nina Opic

Karnawałowy bal jeżyka
Na koniec stycznia na polanie w lesie zaplanowany był wielki karnawałowy
bal zwierząt. Przygotowania trwały już od jesieni minionego roku. Planowano stroje, ustalano dekoracje, a nawet dyskutowano nad muzycznym repertuarem. Dla
niektórych zwierząt miał to być ich pierwszy bal w życiu. W październiku zwołano
zebranie. Dlaczego tak wcześnie? No, bo niektóre zwierzęta przygotowywały się
do porządków w swoich domkach, inne chciały sobie trochę pospać, a jeszcze
inne miały zjawić się dopiero w styczniu.
– Już nie mogę się doczekać tego balu! – popiskiwał radośnie jeżyk Jaremek.
– Ale będę tańczył i tańczył, że ho, ho! Tak lubię wesołą zabawę! – To ty nie zamierzasz spać ze swoją rodziną
w dziupli starego dębu? –zapytał dzięcioł Filip, szef leśnego zespołu muzycznego.
– Nie, nie, nie! Obiecuję,
że będę na balu! Nastawię sobie duży zegar w kuchni. Będę
na pewno! Nikogo nie zawiodę, zobaczycie!
– I naprawdę ze mną
zatańczysz? – zapytała ruda
wiewióreczka Nelka i aż zaczerwieniła się po same uszy.
Rys. Paulina Polańska, lat 9
(Bardzo, ale to bardzo lubiła
jeżyka).
– Oczywiście, przecież jesteś śliczną księżniczką i wiesz, że bardzo lubię z tobą
tańczyć.
Zbliżał się dzień balu. Sikorki z gilami stroiły drzewa suchymi trawami, zwierzęta przyczesywały swoje futerka, a zespół muzyczny dzięciołów ćwiczył zawzięcie
skoczne melodie. Sowa Bela głośnym pohukiwaniem dała znak otwarcia balu. Na
polanie zawirowało. Słychać było głośne potupywania i radosne pochrząkiwania.
Wszyscy wesoło się bawili. Tylko wiewióreczka Nelka smutno popłakiwała w kąciku. Jeżyk Jaremek nie dotrzymał obietnicy i nie zjawił się na balu. Po prostu, tak
jak wszystkie jeże spał w swej dziupli, przewracając się z boku na bok.
– Nie płacz, Nelka, nie płacz, chodź do nas, razem sobie potańczymy – powiedziały zwierzątka i przytuliły serdecznie małą wiewióreczkę.
I wszyscy zaczęli się wesoło bawić. Jak karnawał, to karnawał.
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TEATR MASKA W RZESZOWIE
Zaprasza w styczniu 2010 roku na spektakle:
• Gwiazdka pana Andersena
• Mała księżniczka
• Czarnoksiężnik z krainy Oz
„Czarnoksiężnik z krainy Oz”
(adaptacja i reżyseria Arkadiusz Klucznik;
przedstawienie dla dzieci od 6 lat)
Czy to prawdziwa podróż, czy to tylko sen?
Odpowiedź nie jest istotna. Ważne, co się
wydarzyło: pokonano dwie Czarownice,
Strach na Wróble odkrył rozum, Blaszany
Drwal serce, a Lew odwagę.
Spektakl ma formę musicalu. Szczypta szaleństwa, doza humoru, pół tony wyobraźni, niesamowite kostiumy, współczesna
muzyka – to nasz przepis na historię małej
dziewczynki z Kansas i jej towarzyszy.

Fot. Archiwum

Teatru Maska w

Rzeszowie

Teatr Maska. 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13
tel. (017) 86 26 808, 86 25 717;
faks (017) 86 22 407
www.teatrmaska.pl;
e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl
Biuro Organizacji Widowni:
tel. (17) 85 20 614, 85 01 360
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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
chwilę czasu i wejść w rolę pośrednika lektury.
Wszystkim chętnym życzę powodzenia we wprowadzaniu dzieci w świat
literatury.
Oto wiersz:
Tadeusz Kubiak

Mróz i księżyc
Mróz w nos szczypie.
A to heca!
Koty grzeją się
przy piecach.
A księżyc?
Marznie w górze.
A to bieda!
Nikt mu nauszników
nie dał.
Hej, księżycu!
Siądź na dachu,
bo mróz, zima.
Przytulże się
do komina!
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Rys. Tosia Biśto, lat10

Pomoce:
duży arkusz ciemnego papieru, pędzle, farby plakatowe, woda, czapki, szaliki, rękawiczki, nauszniki,
ciepłe skarpetki itp.
Dzieci siedzą w kręgu. Wewnątrz znajduje się jedno dziecko.

P.: Jesteśmy mrozem, zimnym, lodowatym. Podmuchajmy zimnem na księżyc, który
siedzi wewnątrz koła. Popatrzcie, księżyc trzęsie się z zimna. Jak myślicie, czy prawdziwy księżyc też marznie w zimową noc? Posłuchajcie wiersza.
Prezentacja wiersza
Rozmowa
P.: Dlaczego księżyc marznie? (bo jest mróz, nie ma ubrania, jest sam)
P.: Po co ma usiąść na kominie? (aby się ogrzać)
P.: Jak wy ogrzalibyście księżyc? (ubralibyśmy go, przytulili, zaprosili do domu itp.)
P.: Powtórzcie za mną ostatnią zwrotkę wiersza, wyobraźcie sobie, że księżyc jest
wysoko na niebie, trzeba do niego głośno wołać – dzieci powtarzają od słów: „Hej,
księżycu!”
Ruch
P.: Teraz każdy z nas da księżycowi coś do ubrania.
Dzieci podają dziecku-księżycowi czapkę, szalik, nauszniki itp.
Plastyka
Na dużym arkuszu ciemnego papieru narysowany jest spersonifikowany księżyc. Zadaniem dzieci jest domalowanie mu ciepłego ubrania. Poszczególne dzieci wspólnie
malują części ciepłej garderoby. Na koniec zajęć wszyscy wołają do księżyca słowa
z wiersza: „Hej, księżycu! ….”
Wykorzystano metodę ekspresywnego wykonania utworów poetyckich opisaną w : A. Ungeheuer-Gołąb, Poezja dzieciństwa, czyli droga ku wrażliwości, Rzeszów 1999.

KRZYŻÓWKA
1. Masz nad głową
2. Świąteczne drzewko
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3. Czekamy na nią
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w wigilię
4. Mielimy nim mak
5. Wigilijna ryba
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6. Jabłko, gruszka ...
7. Wisi na choince
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Piesek
Słowa i muzyka: Waldemar Wywrocki i Gabriela Wywrocka
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