Zając z Baśniowego lasu
(scen. Zbigniew Burkacki)
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Pluszak
Oryginalna lalka Wilka
z filmu „Miś Colargol”
(Studia Se-Ma-For) – najnowszy zakup do zbiorów
Muzeum Dobranocek
w Rzeszowie, które
mieści się przy ul.
Słowackiego 8
i czynne jest od
wtorku do piątku
w godzinach od 9
do 15 oraz w soboty
i niedziele od 9 do 16.

www.muzeumdobranocek.com.pl

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Zimowy spacer
W budzie pod płotem śpi nasz pies.
Może śni mu się wiosna?
– Nie wiem,
skrzypi, skrzypi śnieg.
Idziemy razem...
– Dokąd?
– Przed siebie
w biały wieczór,
o którym nic jeszcze nie wiem.
W dali migoczą światełka okien.
Może tam bawią się dzieci?
– Nie wiem,
Prószy, prószy śnieg.
My wędrujemy...
– Dokąd?
– Przed siebie,
hen tam,
gdzie miasto zmarznięte świeci.
Alicja Ungeheuer-Gołąb

O wiośnie
Dzisiaj zobaczysz wiosnę
jak rośnie,
jak się w łodyżce trawy podnosi,
jak się chwieje,
i w deszczu pięknieje.
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JULIA GNIEWEK, LAT 10, SP19

Michał Oleszko, kl. III (2007 r.)

Czy to wiosna, czy to zima?
Spotkały się u fryzjera cztery pory roku,
każda chce być pełna uroku.
Wiosna, jesień oraz lato
naśmiewają się z zimy za to:
„Ale w styczniu piękna zima,
ani deka śniegu nie ma!”

Drzewa pąki wypuściły,
listki się zazieleniły.
sanki zardzewiały,
narty w kącie posmutniały.

Zima się zdenerwowała,
aż się biedna rozpłakała.
Cały tydzień przechlipała,
potem słoneczkiem przygrzała.

Dzieci rowery wyciągają,
czapki z głów ściągają.
Tak się zima obraziła,
że się w wiosnę zamieniła!

JULIA GNIEWEK, LAT 10, SP19
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Labirynt
Zaprowadź żółwia do skarbu

Kto tu nie pasuje?

Czy potrafisz nazwać pozostałe zwierzęta.
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Rebus

Podpisz to zwierzę.

Nina Opic

Latająca Ania
Ania leżała w łóżku zła na cały świat. Ale kto to widział rozchorować się akurat przed klasowym topieniem
Marzanny. Wczoraj, gdy była z mamą u pani doktor,
myślała, że gdy będzie solidnie zażywać leki, to na następny dzień wyzdrowieje. A tu nic. Katar jak był tak jest,
kaszel też ją nadal męczy i w ogóle czuje się nie najlepiej.
No, może jest jeden plus – nie trzeba przez trzy, cztery
dni wstawać rano do szkoły. Chociaż tak naprawdę to
Ania lubi chodzić do szkoły – jest uczennicą Ia.
Niedawno, jeszcze przed feriami zimowymi, obydwie klasy pierwsze miały swoją zabawę karnawałową.
MARTYNA MIKUSZEWSKA, LAT 8
Był to prawdziwy bal – wszystkie dzieci poprzebierały
się, grał zespół muzyczny, były ciastka, herbata i w ogóle było super. Ania była królewną; miała piękną różową suknię do samej ziemi, rękawiczki i oczywiście koronę. Trochę
trudno było tańczyć, ale za to po korytarzu biegało się wspaniale. Może dlatego, że było
dużo miejsca i nie tak gorąco jak na sali gimnastycznej (nawet czasem przy otwartym
oknie było zupełnie chłodno).
– No jak tam Aneczko? – zapytała babcia, niosąc z kuchni gorącą herbatę i syrop.
– Babciu, czy ja długo będę tak bardzo, bardzo chora?
– Ależ Aneczko, jesteś solidnie przeziębiona, ale przeziębienie to nie jest bardzo
wielka choroba, a przy leżeniu w łóżku to trwa do trzech dni. A teraz wypijesz pyszną
herbatkę lipową z miodem, do tego łyżkę tego syropu i razem pooglądamy tę książkę
o zwierzątkach mieszkających nad rzekami.
Babcia otworzyła ogromną książkę, pogłaskała Anię po głowie i zaczęła czytać:
– Nad spokojnymi wodami żyją takie owady,jak: ważki i jętki. Ich skrzydełka są przeźroczyste i bajecznie tęczowe...
Ania przeskakiwała z kwiatka na kwiatek, trzymając w rękach lśniącą słońcem tęczową sukienkę. Dla ochłody zrobiła kilka piruetów nad samą wodą, w której małe rybki
przyglądały się jej zaciekawione, ale zaraz pomknęła dalej, goniąc w locie uśmiechniętą
niebiesko-srebrną dziewczynkę-ważkę Obydwie miały takie zabawne sukieneczki i prześliczne wiązane buciki. Nawet zielony żuczek odwrócił się od swojej książeczki z wierszykami, aby popatrzeć na te przedziwne powietrzne piruety wesołych ważek. Od linii
tataraku rozpoczynała się sztafeta jętek, trzeba uważać, żeby na nie nie wpaść, bo awantura w powietrzu gotowa...
– O, widzę, że moja córeczka już się obudziła! – głos mamy dobiegał od drzwi pokoju. – Sen to bardzo dobre lekarstwo. A twoje zaróżowione policzki są dowodem, że
zdrowiejesz, chociaż babcia mówiła, że podczas snu wierciłaś się jakbyś latała.
– No bo ja naprawdę lata...– Ania nie dokończyła.
Tylko czy dorośli uwierzą, że można być ważką?
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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.

Tadeusz Kubiak

Biegały ptaszki
Biegały ptaszki, biegały
Po śniegu jak płótno białym.
Stukały dziobkiem w okienko.
– Rzućcie nam prosa ziarenko!
Wybiegły dzieci z przedszkola,
Sypią ziarenka na pola.
Ptaszki ziarenka zebrały
I dalej – frr!– poleciały.

DARIA GNIEWEK, LAT 6

Pomoce
Dużo kartek papieru zwiniętych w kulki, kartki papieru rysunkowego A4, kredki.
Wykonanie
Dzieci stoją luźnej gromadce.
P.: Jest zima, wszędzie leży śnieg, a my jesteśmy ptaszkami. Jest nam zimno i jesteśmy
bardzo głodne. Będzie nam cieplej jeśli przytulimy się do siebie.
Prowadząca przygarnia dzieci do siebie, aby wszyscy stworzyli ciasną grupę.
P.: Już jest lepiej, ale trzeba potupać. Klaszczmy i tupmy.
Wszyscy wykonują zadanie.
P.: O, ktoś rzucił ziarenka! Biegnijmy tam.
Dzieci rozbiegają się po sali.
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Prezentacja wiersza
Ekspresja ruchowa
Prowadząca dzieli dzieci na „ptaszki” i „dzieci”. Każde z „dzieci” bierze kilka papierowych kulek.
P.: Teraz będziemy ptaszkami z wiersza. Spróbujmy robić to samo co przedtem, ale
powtarzając słowa wiersza w rytmie ósemek. Na słowa „sypią ziarenka” „dzieci” wyrzucą wysoko papierowe kulki – to będą nasze ziarenka, a na słowo „Frr!” – „ptaszki”
rozbiegną się po sali, aby je zjeść.
Dzieci wraz z prowadzącą wykonują zadanie. Najpierw powtarzają słowa za nauczycielką, następnie powtarzają zadanie, próbując mówić tekst od razu. Po kilku powtórzeniach zmieniamy role.
Ekspresja plastyczna
P.: Narysujcie ptaszki, które latają nad naszym przedszkolem (szkołą, domem) i szukają
okruszków.
Wykorzystano metodę ekspresywnego wykonania utworów poetyckich opisaną w : A. Ungeheuer-Gołąb,
Poezja dzieciństwa czyli droga ku wrażliwości, Rzeszów 1999.

TEATR MASKA
W RZESZOWIE
Zaprasza w marcu 2010 roku na
spektakle:
• Pinokio
• Baśń o Rycerzu bez Konia
• Wróżka Bzów
• Cudowna lampa Aladyna
• Śpiąca królewna
• Szpak Fryderyk
• Czarnoksiężnik z krainy Oz
• O Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce
• Alicja po drugiej stronie lustra
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

„Cudowna
lampa
Aladyna”

(reżyseria – Jacek Malinowski, scenografia
– Giedrė Brazytė)
Co może połączyć odległe krainy: afrykańskie wybrzeża, perskie
rynki i pałace, chiński mur oraz... teatr
w Polsce? Jest na to sposób - uobecniona na scenie opowieść z „Baśni z tysiąca
i jednej nocy”. Spotykają się w niej marzenia i pragnienia każdego z nas. Historia Cudownej Lampy w bardzo zabawny
sposób przedstawia to, co może wyniknąć
ze spełnianych przez Dżina życzeń. Pragnień nie wypowiada się bezkarnie. Aladyn doświadcza tego na własnej skórze,
ale w jego przypadku wszystko kończy się
dobrze.

Tęczowa piosenka
Słowa: Regina Nachacz, muzyka: Renata Kątnik

KRZYŻÓWKA
1

Odgadnij hasła krzyżówki i wpisz je kolejno do poziomych kratek. Literki w kolorowych kratkach, czytane od góry do dołu
utworzą rozwiązanie.
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Czarna albo z mlekiem
Pierwsze kwiaty w śniegu
Okrągłe
Pływają w nim dzieci i dorośli
Melodia do snu
Posiłek w południe
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