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MUZEUM LALEK TEATRALNYCH, MUZEUM LALEK TEATRALNYCH, 

TEATR MASKA W RZESZOWIETEATR MASKA W RZESZOWIE
Lalki ze spektaklu Lalki ze spektaklu Czarodziejski młyn Czarodziejski młyn (scen. Adam Kilian)(scen. Adam Kilian)Fo
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Zając z Baśniowego lasu 
(scen. Zbigniew Burkacki)



Alicja Ungeheuer-Gołąb

Ulubione wakacje

W lecie 
najbardziej lubię
wakacje nad morzem,
silny wiatr i wodę w zielonym kolorze.

Na horyzoncie słońce
jak czerwona kula,
raz w wodzie tonące,
raz wiszące w chmurach.

I lubię
gdy mnie parzy w stopy żółty piasek
albo gdy słona fala pryska aż do pasa,
lubię szum
i krzyk mewy,
i wołanie z dala:
 – Lody sprzedaję ! Lody ....

i lubię lodziarza.

Gdy po takich wakacjach
wracam znów do domu
mam pełny plecak wspomnień ...

Nie dam ich nikomu.
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Nina Opic

WRÓŻKA FABIOLA

W małym fiołkowym domku mieszkała wróżka Fabiola. Miała bardzo dobre 
serduszko, wszystkim pomagała i dlatego zawsze była zapracowana. Malowała 
kwiatki na łące, tuliła w gniazdkach małe pisklątka, przeganiała ślimaki z kapeluszy 
leśnych grzybków, podlewała swoją fiołkową podlewaczką wychodzące z ziemi 
roślinki  i śpiewała cichutko najpiękniejsze  piosenki. A kiedy komuś było smutno, 
to tańczyła tak pięknie, że szybko zapominano o smutkach.

Pewnego dnia, motyl Serafin zaprosił wszystkich mieszkańców lasu na godzinę 
piątą na wielki  urodzinowy bal na Brzozowej Polanie. Fabiola, już od rana przygo-
towywała swoją najpiękniejszą sukienkę, mierzyła prześliczne kryształowe buciki, 
ćwiczyła piosenki i tańczyła przed lustrem specjalny taniec dla motyla. O czwartej, 
chrabąszcz Teodor trąbiąc w swą trąbkę  obwieścił, że do balu pozostała jeszcze 
godzina. Wszędzie słychać było pośpieszne przygotowania. Fabiola właśnie wpinała 
we włosy diamentową kropelkę rosy, gdy usłyszała czyjś płacz. Wyraźnie dochodził 
z gniazdka skowronków, dobrze ukrytego wśród wysokich traw. Trzymając w pa-
luszkach końce swej balowej sukni, szybko poszybowała do tego miejsca. A tam 
małe skowroniątka zanosiły się płaczem.

– Co się stało? Dlaczego tak płaczecie?
– Nie ma naszej mamy, a my bardzo się boimy.
– Wasza mama zaraz przyleci, a ja wam zaśpiewam i zatańczę nowy taniec.
I Fabiola zaczęła śpiewać i tańczyć, najpiękniej jak potrafiła, maluchy z  radości 

aż skrzydełkami machały do rytmu. A gdy się tym machaniem zmęczyły, to Fa-
biola przyniosła w kryształowych pantofelkach trochę kwiatowego nektaru i utuliła 
ich do snu. Gdy wróciła mama skowronkowa, chwilę stała na brzegu gniazdeczka 
przestraszona ciszą panującą w środku. A tam wszystko było w najlepszym po-
rządku: maluchy spały uśmiechając się przez sen. I nie wiadomo, czy do piosenek 
Fabioli, czy do niej samej śpiącej między nimi w pięknej balowej sukni, w kryszta-
łowych pantofelkach i z diamencikiem rosy we włosach. 
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Co zrobimy z wierszykiem?

Proponowane tu zajęcia z wierszem przygotowałam dla wychowawczyń przedszko-
li i szkół, jednak nadają się one także do wykorzystania przez rodziców, babcie, dziad-
ków i innych opiekunów małych dzieci. Wystarczy znaleźć chwilę czasu i wejść w rolę 
pośrednika lektury. 

Wszystkim chętnym życzę powodzenia we wprowadzaniu dzieci w świat litera-
tury. 

Maria Konopnicka       

OGRÓDEK            

W naszym ogródeczku
Są tam śliczne kwiaty:
Czerwone różyczki
I modre bławaty.
         Po sto listków w róży,
         A po pięć w bławacie;
         Ułożę wiązankę
         I zaniosę tacie.
A tata się spyta:
- Gdzie te kwiaty rosną?
- W naszym ogródeczku,
Gdzie je siałam wiosną.

Pomoce: farby akwarelowe, pędzle, kartki papieru przygotowane na stolikach, woda, 
bukiet prawdziwych kwiatów albo obraz przedstawiający bukiet.

Ruch
Dzieci siedzą na podłodze na obwodzie koła. 
PROWADZĄCY: - Wewnątrz naszego koła jest ogród. Pomyślcie, jakie kwiaty mo-
żemy zasadzić w ogrodzie? (dzieci zastanawiają się). Teraz każdy z nas będzie sadził 

kwiaty. Aby to zrobić trzeba na wymyśloną przez siebie melodię zaśpiewać na-
zwę kwiatów, a potem posadzić nasionka w naszym ogródku (wewnątrz koła). 
Ja zaczynam: Nasturcje!66
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Prowadzący wstaje i „sieje” nasiona wyimaginowanych kwiatów w dowolnym miej-
scu wewnątrz koła. Dzieci kolejno robią to samo. Jeśli dzieci nie znają odpowiedniej 
liczby nazw kwiatów podpowiadamy im.
Prezentacja wiersza (w tym miejscu czytamy lub recytujemy wiersz).

Rozmowa
PROWADZĄCY: 
- Kto siał kwiaty w ogródeczku? (dziewczynka)              
- Po co je siała? (żeby ogród był ładny, aby podarować je tacie)
- Komu jeszcze można podarować kwiatki z ogrodu? (mamie, babci, koleżance itp.)
P.: - Pomyślcie teraz o naszym ogrodzie i powtarzajcie za mną słowa wiersza.
Dzieci powtarzają po dwa wersy tekstu.
P.: - Nasze kwiatki już urosły. Będziemy kolejno wchodzić do ogrodu i robić bukieci-
ki. Każdy robi bukiet dla kogoś, kogo lubi. Ja zrobię dla mojego synka.
Dzieci robią bukiety, mówiąc komu je podarują.

Plastyka
P.: - Włożymy teraz bukiety do fl akonów (dzieci podchodzą do stolików i wkładają 
zmyślone bukiety do zmyślonych fl akonów). Namalujcie teraz wasze bukiety.

• Wykorzystano metodę ekspresywnego wykonania utworów poetyckich opisaną w: A. 
Ungeheuer-Gołąb, Poezja dzieciństwa czyli droga ku wrażliwości, Wydawnictwo Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów 1999.

Krzyżówka 

W puste pola wpisz właściwe odpowiedzi. W polach oznaczonych kolorem odczytasz 
rozwiązanie krzyżówki.

Biało-czarny miś.1. 
Koń w paski.2. 
Pluszowy…3. 
Piszesz nią po tablicy.4. 
Sportowe spotkanie.5. 
Kwaśny owoc.6. 
Zamrożony deszcz.7. 
Siedzisz w niej w szkole.8. 
Czterdziestu rozbójników i  …9. 

77



Ile tu jest kwiatków?
Czy potrafisz napisaæ
tê liczbê? Spróbuj.

88

Piosenka dla dzieci
słowa i muzyka: Gabrysia Wywrocka i Waldemar Wywrocki

M jak mama


