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Teatr Maska –  
scena ze spektaklu
„Nieznośne słoniątko”



Alicja Ungeheuer-Gołąb

Idą Święta !
Idą Święta !
Będą prezenty !

Krawat w łaty – dla taty.
Pierścionek szklany – dla mamy.
Ciepłe kapcie – dla babci.
Szalik w kratkę – dla dziadka.

A co będzie dla dzieci?
Dla dzieci Gwiazdka zaświeci !

Regina Nachacz

Kocięta 
w Święta
Wyprawiano w domu święta –
ucieszyły się kocięta.
W salonie obok kominka
stanęła dla nich choinka.
 
Babcia gotowała ryby,
dziadek na pierogi grzyby.
mama piekła pyszne ciasta,
tata prosiaka – i basta.

 
Przy stole wreszcie usiadły,
złożyły życzenia, zjadły.
Potem wspólnie zaśpiewały
i paczuszki pozbierały.
 
Tak się kociaki cieszyły,
że prezenty pogubiły.
Nie wiedziały co jest czyje;
jednym słowem kocie chryje!
 
Jakże miło patrzeć na nie – 
czule szepczą panom panie.
Delektują się świętami,
szczęśliwymi pociechami.

Rys. Jagoda Niemiec

Rys. Dagmara Osipowicz Rys. Iwona Kulig
Rys. Andżelika Pomykała



TEATR MASKA 
W RZESZOWIE 
Zaprasza w  grudniu 2010 
i styczniu 2011 roku na spektakle:
• Tymoteusz wśród ptaków
• Nieznośne słoniątko 
• Wróżka Bzów
• Gwiazdka pana Andersena

Teatr Maska, 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 20 614, 85 01 360

Barbara Kościuszko 

NIEZNOŚNE SŁONIĄTKO 
(według Rudyarda Kiplinga) 

reżyseria: Jacek Malinowski 
przedstawienie dla dzieci od 4 lat 

Co krokodyl jada na obiad? Dlacze-
go słoń ma krótszą szyję niż żyrafa? 
I dlaczego słonie mają tak krótkie nosy, 
przypominające kształtem but? Opowia-
da o tym przedstawienie oparte na moty-
wach bajki noblisty, Rudyarda Kiplinga 
– autora „Księgi dżungli”. Małe słoniąt-
ko jest zafascynowane nieznanym świa-
tem, zadaje mnóstwo pytań, które nużą 
dorosłych. Jego dociekliwość obrazuje 
psychikę dziecka, przeżywającego wiek 
stawiania pytań. Jak skończy się historia 
małego słoniątka? Czy jego ciekawość 
i naiwność nie zostanie wykorzystana 
przez krokodyla? I dlaczego na końcu 
sztuki słonie będą mieć już długie nosy? 
Dzieci znajdą odpowiedzi na te pytania 
w spektaklu, a dorośli być może popatrzą 
z przymrużeniem oka na najmłodszych 
zadających dziwne pytania i zapamiętają, 
że nie ma głupich pytań. Są tylko głupie 
odpowiedzi.
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ZGADYWANKI 
Zgadywanka 1.
Rozwiąż krzyżówkę. Literki w kratkach kolorowych czytane od góry wskażą rozwiązanie.       

1. Rok ma ich 12.
2. Drzewo iglaste.
3. Siedzisz na nim.
4. Ubierana na święta.
5. Jeździsz nimi po 

lodzie.
6. Wynik dodawania.
7. Grany z wieży 

kościoła 
Mariackiego.

Zgadywanka 2.  
Rozwiąż zagadkę:
Jaki to miesiąc?

Wędruje tędy i owędy,
roznosi życzenia, kolędy.
O choinkach dla dzieci pamięta, 
o prezentach, o głodnych zwierzętach.

Zgadywanka 3.  
Liczba wskazuje, którą literę 
w wyrazie należy odczytać,  
aby otrzymać hasło:
2    GWIAZDKA       
4    CHOINKA           
5    ŚNIEG
2    MIKOŁAJ
3    KOLĘDA
2    ZIMA
5    BAŁWAN        

hasło……………………
Zgadywanka 4.
Odszukaj  8 wyrazów i otocz je pętelką:

ATKMIKOŁAJHTREŚWIĘTAJFTYNKC
HOINKAMGTSRWTYPREZENTYNGR
TGWIAZDKANVRTŚNIEGBSJTUIESY
LWESTERKLSRGRUDZIEŃMFT





Podpowiada Ala

Co zrobimy z wierszykiem?
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 po-
średnika lektury.

Wszystkim chętnym życzę powodzenia we wprowadzaniu dzieci w świat literatury.

Oto wiersz:  

Maria Konopnicka

Zmarzlak
A widzicie wy zmarzlaka,
Jak się to on gniewa:
W ręce chucha, pod nos dmucha,
Piosenek nie śpiewa.

– A czy nie wiesz, miły bracie 
Jaka na to rada,
Gdy mróz ściśnie, wicher świśnie,
Śnieg na ziemię pada?

Oj, nie w ręce wtedy dmuchaj,
Lecz serce zagrzewaj,
Stań do pracy jak junacy
I piosenki śpiewaj.

Pomoce: kartki papieru rysunkowego pomalowane na niebiesko, błękitnie, granatowo; 
biała pasta do zębów lub gęsta biała farba.

Dzieci stoją w gromadce.
Prowadzący: – Jest bardzo zimno, minus 15 stopni. Zimno nam w nosy, zimno w uszy 
i brody. Zimno nam w stopy i w dłonie. Brrr, co za ziąb. Wszyscy się trzęsą. Ależ ta 
zima mrozi. Jesteśmy zmarzlakami, ale to chyba nic dziwnego w taki mróz?

Rys. Karina Grzegorczyk



Prezentacja wiersza

Rozmowa
– Kto to jest zmarzlak? (ktoś, kto marznie, komu jest zimno)
– Jaka jest najlepsza rada dla zmarzlaka? (powinien się rozgrzać, poruszać się, 
popracować, pobawić, zaśpiewać)
– Dlaczego piosenki są potrzebne, gdy na dworze jest zimno? ( gdy się śpiewa jest 
weselej, cieplej)

Wyjaśnienie dzieciom znaczenie słowa junak (zuch, chwat, śmiałek, zawadiaka) 

Ekspresja muzyczna
P.: – Pamiętacie jak bardzo było nam zimno? Posłuchajmy rady z wiersza 
i zaśpiewajmy piosenkę. 
Dzieci śpiewają ulubioną piosenkę.

Plastyka:
Za pomocą pasty do zębów namalujcie na kartkach bardzo zimną zimę.

Wykorzystano metodę ekspresywnego wykonania utworów poetyckich opisaną w: A. Ungeheuer-Gołąb, 

Prezent pod choinkę
W poznańskim wydawnictwie Mila ukazał się w tym roku kolejny tomik poetycki Joanny Pa-
puzińskiej zatytułowany Opowieść. Zawiera on trzy mało znane szerszej publiczności wiersze-
poematy: Opowieść, Ja i Czarna jama. Mało kto wie, że publikacja Czarnej jamy spotkała się 
w latach 80. z wielką dezaprobatą niektórych ówczesnych środowisk i w rezultacie odstąpiono od 
wydania już zilustrowanej książeczki. Jak pisze w Posłowiu sama poetka: Można z dużą satysfak-
cją stwierdzić, że od tamtej pory minęła epoka myślowa, a wraz z nią dogmatyczne przekonanie, 
że to o czym się nie pisze – nie istnieje. Dziecięce lęki i niepokoje stały się pełnoprawnym tema-
tem literatury dziecięcej, zgodnie z przyjętym w psychologii współczesnej poglądem, że ich prze-
milczanie nie przynosi dziecku korzyści, a jedynie pogłębia 
jego osamotnienie i bezradność. Zapraszam więc do lektury 
tej mądrej i wspaniale wydanej książki z przepięknymi, po-
nadczasowymi ilustracjami Stasysa Eidrigevičiusa, które 
zachwycą oko i dziecka, i dorosłego. Będzie wspaniałym, 
wartościowym prezentem pod choinkę. 

Alicja Ungeheuer-Gołąb

-----------------------
Joanna Papuzińska, Opowieść, Wydawnictwo Mila, 
Poznań 2010.



W bajeczkach skrzaty są - kołysanka
Muzyka i słowa: Pascal Kaas, opr. fortepianu: Mariusz Koziołkiewicz.

35-082 Rzeszów, ul. Podgórska 4
wwww.naszdom.rzeszow.pl, rzeszow@rsdruk.pl
Redaktor naczelny - Jerzy Maślanka (602 377 303)
Redaktor prowadzący - Ryszard Zatorski (507 004 026), 
r.zatorski@interia.pl
Współpraca: Alicja Ungeheuer-Gołąb, Zyta Jużyczyńska-Grzyś, 
Alina Bylak, Nina Opic. Pomysł graficzny - Zbigniew Grzyś
Redakcja techniczna - Grzegorz Wójtowicz


