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Pluszak
MIŚ USZATEK

Cecylia Bator z Misiem Uszatkiem

Na pierwsze urodziny Muzeum Dobranocek w Rzeszowie zawitał tam
Miś Uszatek, który w ławce z bajki „Plastusiowy pamiętnik” wzbudzał szczególne zainteresowanie. Ten pluszak jest rozmiarów około
metrowych, równy zatem wielu gościom, którzy wchodzą w te
progi. Miś stoi teraz w oknie od strony
ulicy Słowackiego w kamienicy pod numerem ósmym,
gdzie mieści się muzeum,
które powstało 22 marca
rok temu, gdy prywatną
kolekcję przekazał miastu
Wojciech Jama.

www.muzeumdobranocek.com.pl

PIERWSZE
URODZINY
Na urodziny Muzeum Dobranocek pokazały tam swe prace dzieci
z Miejskiego Domu Kultury w Rzeszowie, które w pracowni plastycznej
tworzą postaci bajkowe z filcu pod
kierunkiem pani Agaty Kwiatkowskiej. Można je oglądać na wystawie
czasowej w muzeum, a ów przegląd
rozpoczynają Jacek i Agatka – pacynki do teatrzyku wykonane przez
samą panią instruktorkę. Na ścianach
zaś eksponują się malarsko dzieci
z MDK, które te obrazki namalowały
pod kierunkiem pani Lidii Tomczak.
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FOT. JÓZEF

GAJDA

PRACE DZIECI Z RZESZOWSKIEGO MDK W MUZEUM DOBRANOCEK

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Żółte kaczeńce
W zeszłym tygodniu
nad stawem
zakwitły żółte kaczeńce.
Przygrzało je raniutko
żółtym promieniem słońce.
Wyszłam z domu
cichutko
w ślicznej żółtej sukience
i stanęłam nad stawem,
zawołałam kaczeńce.
RYS. KAROLINA ZIĘBA, LAT 10

– Witajcie żółte kaczeńce!
Witajcie!
Kacze żółcieńce!
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Alicja Baluch

Pewnego razu poszedł osiołek do lasu na spacer i ujrzał w źródle swoją oślą postać.
Tak się tym zasmucił, że ruszył w świat daleki i zabrał z sobą tylko jednego wiernego sługę. Szli, szli długo, aż przyszli do pewnego królestwa, gdzie żył stary król, który miał tylko
jedną córkę, niezwykłej urody. – Zostańmy tu – rzekł osiołek, zapukał do drzwi i zawołał:
– Gość do was przyszedł, otwórzcie aby mógł wejść. A gdy mu nie otworzono, siadł na
schodach i zagrał na swej lutni. Wówczas odźwierny rozwarł oczy ze zdziwienia, pobiegł
do króla i zawołał: – Za drzwiami siedzi osiołek, który gra na lutni, jak uczony mistrz!
– Co ze mnie za osioł – wykrzyknął
Piotruś, kiedy sprawdził z Łukaszkiem
wyniki klasówki z matematyki. – Znów
źle rozwiązałem zadania.
– Nie martw się – pocieszał kolegę
Łukaszek. – Każdemu się zdarza, że coś
pokręci.
– Tylko, że mnie zawsze się to zdarza – narzekał Piotruś. – To złe wyniki,
błędy ortograficzne, albo przekręcone
wyrazy… Osioł ze mnie i tyle!
Piotrusiowi rzeczywiście źle szła
nauka, ale niewiele mógł na to poradzić.
Był z mamą u specjalnego lekarza psychologa, żeby ustalić, skąd te trudności ze składaniem liter, przyswajaniem treści i tabliczką mnożenia. Okazało się, że ma dys, dys... harmonię, a może filharmonię… Nawet nie umiał wymówić trudnej nazwy swojej wady.
Piotruś bardzo się martwił wynikami w szkole, miał tylko dwójki lub trójki i ani ciut
wyżej. Wyżej mógł sięgnąć tylko w kluczu wiolinowym – wysokie C, kiedy grał na wiolonczeli. To mu szło naprawdę dobrze. Brał udział w szkolnych koncertach, gdzie pięknie
grywał swoje solówki.
– Bis, bis! – wołali koledzy, a Piotruś kłaniał się nisko i grał znowu, grał bez końca.
Pan od muzyki często go chwalił i mówił:
– Ty masz słuch fenomenalny!
– Tak, tak – mruczał pod nosem Piotruś – nie słuch a zajęcze słuchy, a raczej ośle
uszy, które mi się należą za pisanie, czytanie i liczenie.
I tak już było zawsze, w nauce Piotruś kulał, ale za to w muzyce był najlepszy. Kiedy
podrósł zdobywał wyróżnienia i nagrody na konkursach, a w końcu wystąpił w filharmonii. A potem? Potem podróżował po świecie i wszędzie był mile witany.
– Mistrzu, ach mistrzu!!! – wołano.
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powiadanie pt. Osiołek to „wyczytanka”, czyli współczesna opowiastka,
w której dziecięcy bohater stara się poznać i zrozumieć świat i siebie. Autorka – Alicja Baluch, badaczka literatury i pisarka – poleca wyczytanki dzieciom

RYS. AMELIA KRAWIEC, LAT 7

OSIOŁEK

i ich rodzicom, a także nauczycielom. Czytając „wyczytanki” należy przypominać sobie baśnie,
do których się odwołują. Warto więc sięgnąć wcześniej do zbioru braci Grimm. Wtedy znaczenia i sensy umacniają się w starych i nowych opowieściach. Więcej opowiadań można znaleźć
w skromnie wydanej książeczce pt. W szklanej kuli. Wyczytanki Alicji Baluch z Baśni braci Grimm
(Wydawnictwo Skrzat, Kraków 2009). Polecam ją wszystkim dzieciom i rodzicom.
Alicja Ungeheuer-Gołąb

TEATR MASKA
W RZESZOWIE
Zaprasza w kwietniu 2010 roku na
spektakle:
• Cudowna lampa Aladyna
• Śpiąca królewna
• Pinokio
• Szpak Fryderyk
• Czarnoksiężnik z krainy Oz
• O Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce
• Alicja po drugiej stronie lustra –
premiera 30 IV, pt., godz. 18.00
• Chłopczyk z Albumu
• Maskarada – Przegląd Teatrów
Ożywionej Formy (od 27 – 30 maja)

SCENY ZE SPEKTAKLU „PINOKIO”. FOT. RYSZARD KOCAJ

„Alicja po drugiej stronie lustra”

Lewisa Carrolla (adaptacja i reżyseria – Jacek Malinowski,
przedstawienie dla dzieci od 5 lat)
Alicja udaje się w kolejną podróż w świat snu. Przechodząc przez lustro, odkrywa niezwykłą krainę, która do
złudzenia przypomina wielką szachownicę. Jej mieszkańcy pogrążeni są w nieustannej rozgrywce. Mała bohaterka podejmuje wyzwanie, zostaje pionkiem na planszy. Gra toczy się o dużą stawkę – jeśli Alicja wygra,
zostanie królową. Nie jest to jednak łatwe zadanie, gdy wszystko jak w lustrzanym odbiciu działa na opak,
a zasady, których dziewczynka nauczyła się w domowym zaciszu, nie obowiązują. Czy uda jej się odnieść
ostateczne zwycięstwo ? Czy zostanie prawdziwą królową?

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:
Maria Konopnicka

Wierzba
Kocanki, kocanki,
Gałązka wierzbowa!
Rozwinęła nam się
Ta palma kwietniowa.
Rozwinęła nam się
Nad tą bystrą wodą,
Zapachniała wiosną,
Kwietniową pogodą!
RYS. KUBA BASZCZ, LAT 9

Wykonanie wiersza
Pomoce: wierzbowa gałązka z baziami, elementy do wykonania palmy wielkanocnej
(według inwencji prowadzącego zajęcia).
Prezentacja wiersza
Rozmowa
N.: Jaki jest nastrój tego wiersza? (wesoły, radosny)
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N.: Skąd bierze się ten pogodny nastrój? (stąd, że wiersz opowiada o wiośnie,
o kocankach, o palmie wielkanocnej i wierzbowych baziach)
Nauczyciel pokazuje dzieciom palmę, a w niej kocanki, gałązki wierzby itp.

Dzieci oglądają ją, dotykają. Nauczyciel wyjaśnia, że kocanka to gwarowe określenie
kwiatu wierzby.
N.: To jest gałązka wierzby, a na niej kocanki, kotki albo bazie. Podoba wam się ta roślina? Dlaczego? (bo bazie są milutkie)
N.: Do czego są podobne? (do myszek, do małych króliczków)
N.: Jaka jest palma w wierszu? (kolorowa, pachnąca wiosną, wesoła)
Ekspresja werbalna
Dzieci stoją w kole i powtarzają tekst utworu za nauczycielem: Kocanki, kocanki,
gałązka wierzbowa – powtórzenie dzieci; Rozwinęła nam się ta palma kwietniowa –
powtórzenie dzieci itd.
Recytacja powinna być utrzymana w wesołym tonie, głośna, przypominająca radosne
wołanie.
Plastyka
Wykonywanie wielkanocnej palmy.
Wykorzystano metodę ekspresywnego wykonania utworów poetyckich opisaną w: A. Ungeheuer-Gołąb, Poezja dzieciństwa czyli droga ku wrażliwości, Rzeszów 1999.

KRZYŻÓWKA
Odgadnij hasła krzyżówki i wpisz je kolejno do poziomych kratek. Literki
w kolorowych kratkach, czytane od góry do dołu utworzą rozwiązanie.
1. Płynie przez Rzeszów.
2. Przebiegły jak...
3. Stolica Norwegii .
4. Najlepszy przyjaciel człowieka.
5. Imię chłopca z Grenlandii.
6. Dumny jak ...
1

2
3
4
5
6
Krzyżówka z gazetki SP1 „Szkolne Wieści”.
Autor: AREK KOZIEŁ, lat 10.

Wiosenne krokusy wykonali ,,Mali
Majsterkowicze” pod kierunkiem pani
Grażyny Kluz.
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Wiosno Pa Ta Taj
Muzyka i słowa: Pascal Kaas, opr. fortepianu: Mariusz Koziołkiewicz
FUNKY

Wiosna przyszła bardzo wcześnie, bardzo raniufko,
przyleciała samolotem,
przypłynęła łódką.
Przyjechała na koniku PA TA TAJ, zatańczyła, zaśpiewała LAJ, LAJ, LAJ.
Przyjechała na koniku PA TA TAJ. zatańczyła, zaśpiewała LAJ, LAJ, LAJ.
Kwiaty rosną i śpiewają:
- Witaj nam Wiosno. Przyjechałaś na koniku z wiosenną Piosnką.
Przyjechała na koniku PA TA TAJ....
Wiosna przyszła bardzo wcześnie,
z Wiosną wesoło przyjechała i Wiosenka,
kręcą się wkoło.
Przyjechała na koniku PA TA TAJ,...
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