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Pluszak

Ze spektaklu „Statek Noego”
w Teatrze Maska
(Scena Kacperek)

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Pod zimowym niebem
Lecą z nieba śnieżne płatki
dla Joasi,
dla Agatki.
Płynie sobie siwa chmura
na jej czubku lodów góra!

Rys. Julita Szlachta

Ktoś te lody będzie jadł?
Nie, bo to zimowy grad.
Spada z nieba z łoskotem,
straszy koty na płotach.
A Joasia i Agatka?
Całe białe w śnieżnych płatkach.

Rys. Lenka Król

Grażyna Repetowska

STYCZEŃ

Rys. Weronika Kudyba

Wśród zawiei i zamieci,
mroźnych dni i chłodnych nocy
też słoneczko nam zaświeci,
bo ma w sobie wiele mocy.
Lekko muśnie znów jeżyka,
który śpi pod liści stertą,
pogłaszcze głowę starzyka,
pokryje ziemię białą kołderką.

Rys. Julia Brzuszek

W noski poszczypie lekkim mrozem,
na szybach namaluje kwiaty
te wbiałym, styczniowym kolorze.
I dla dorosłych, i też dla dziatwy.
Babci znów wręczy bukiet kwiatów
i Dziadziusiowi też da łakocie,
przypomni o najpiękniejszym ze światów
w cudnej bliskości i wspólnocie.

Rys. Zuzia Fluda
Rysunki uczniów kl. 1c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

Nina Opic

KRÓLOWA BALU
Był styczeń. W przedszkolach i w szkołach przygotowywano się do zabaw
karnawałowych.
Każdy
chciał wypaść jak najlepiej,
szczególnie dziewczynki,
które zawsze chciały być
pięknymi księżniczkami
i dostojnymi królowymi.
Milenka z Ia oczywiście też
pragnęła zostać księżniczką
i mieć najpiękniejszą suknię na świecie.
– Mamusiu, zacznij- Rys. Nikola Kozioł, lat 5
my chodzić po sklepach, by
znaleźć odpowiednią suknię na szkolny bal. Nasza pani mówiła, że będzie wybierana
królowa balu.
– Nie tylko, bo będzie wybierany też król balu albo ktoś w ciekawym stroju – wtrącił się do rozmowy Maciek, starszy brat Milenki. – I później muszą razem zatańczyć,
a wszyscy będą się na nich gapić!
– Wcale nie muszą!
– A właśnie, że muszą!
– Dzieci, spokój! Proszę nakarmić Herę, bo stuka łapką o terrarium.
Hera to żółwiczka, którą dzieci dostały od cioci Irenki, ale z nią nie można bawić
się piłką ani nawet łapać motyli, jak to robią psy lub koty. Hera tylko śpi pod żarówką
albo zajada się liśćmi sałaty. Za to można jej wszystko powiedzieć, a ona nikomu nic nie
piśnie. Milenka wzięła liście sałaty, trochę marchewki i poszła do żółwiczki.
– Już niedługo będzie wielki szkolny bal, a ja nie mam stroju i tak naprawdę nie
wiem, czy chcę być królewną. Ty to masz dobrze, zawsze masz na sobie niecodzienny
strój i nie musisz się martwić, że jakiś „królewicz” zatańczy z tobą na środku sali, a wszyscy będą się gapić. Zaraz, a może ja przebrałabym się za żółwiczkę! Mama coś wymyśli
i będę inna niż wszyscy! Co ty na to?
Hera w odpowiedzi pokiwała głową...
Tak też się stało dzięki pomocy rodziców, a nawet i Maćka, Milenka na zabawie
karnawałowej pojawiła się jako kolorowa żółwiczka. I dobrze, bo księżniczek było chyba
pięć, trzy królewny i aż siedmiu królewiczów. Milenka zdobyła nagrodę za najciekawszy
strój, a Hera dostała najlepszy liść sałaty i koronę królowej balu. W pełni na to zasłużyły!

ZACZAROWANY OŁÓWEK
Zbliżają się ferie zimowe, które warto spędzić aktywnie i twórczo.
Zapraszam do skorzystania z atrakcyjnej oferty zajęć i warsztatów artystycznych, obejrzenia wystawy prac dzieci z konkursu „Dobranocki z
dawnych lat” oraz zwiedzenia ekspozycji czasowej „Reksio Jubilat” poświęconej najsłynniejszemu czworonogowi z polskiej kreskówki. Najmłodszym gwarantuję świetną zabawę, a dorosłym nostalgiczną wycieczkę do czasów
dzieciństwa. Nie oprzecie się pokusie zaglądnięcia do wnętrza budy bajkowego bohatera, któremu wyposażenia pozazdrościć może każdy piesek.
W okresie przerwy zimowej, która w tym roku przypada w terminie od 29 stycznia
do 11 lutego, Muzeum Dobranocek będzie czynne cały tydzień, a zajęcia organizowane
z okazji ferii prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00. Chętni
mogą także zapisywać się na zajęcia z całorocznej oferty edukacyjnej. Sympatyków muzeum i wielbicieli filmów animowanych zapraszam do odwiedzin w tygodniu w godzinach 9.00–17.00, a w weekendy 10.00–18.00. Szczegóły oferty znajdują się na Facebooku
muzeum oraz stronie www.muzeumdobranocek.com.pl w zakładce aktualności. Rezerwacje pod numerem telefonu 17 748 36 51.
50. urodziny Reksia organizowane w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie były niezapomniane, zachęcam do obejrzenia fotorelacji z wydarzeń.
Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek

50. urodziny Reksia

Fot. z arch. Muzeum Dobranocek

TEATR MASKA

spektakle w styczniu i lutym 2018
Akademia Pana Kleksa
Opowieść wigilijna
Czasoodkrywanie (scena Kacperek)
Bambusowa księżniczka
Statek Noego (scena Kacperek)
Calineczka
Tylko jeden dzień
Skarpety i papiloty, czyli o tym co zaszło w Krainie Lisów
Zorro (premiera 18 lutego o godz. 16.30)
O mniejszych braciszkach św. Franciszka (scena Kacperek)
Bieguny (scena dorosłych)
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Fot. Tadeusz Późniak

Katarzyna Kawalec

STATEK NOEGO
dla dzieci od 1 do 5 lat

Scenariusz i reżyseria Katarzyna Kawalec,
scenografia i lalki Areta Magdalena Puchalska,
muzyka Radosław Bolewski. Obsada: Malwina
Kajetańczyk i Jerzy Dowgiałło.

Zapraszamy w rejs niesamowitym statkiem, na pokładzie którego znaleźć można
wszystkie zwierzęta. Czeka nas wspólna żegluga przez wzburzone wody, wypełniona
gdakaniem, pianiem i ćwierkaniem. Spędzimy razem chwile ciepłe, jak niezliczone
włóczkowe czapki, szaliki i rękawice dziergane przez dzielną żonę kapitana. Warto
skryć się na naszym pokładzie, zwłaszcza gdy dokoła nie milknie szum deszczu.

Regina Nachacz

Janek i Franek
To niesłychane,
bałwanek Janek
wyszedł na ganek,
powiedział Franek.
Stoi i śpiewa
o kromce chleba –
nakarmić trzeba
ptaszki na drzewach.

Pomóc im muszę
choćby okruszek.
Dziękuję, Janku,
mądry bałwanku!

Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 7

Czesław Piotr Kondraciuk

Pan Zegar
Jestem Pan Zegar
i głośno tykam,
pragnę dogonić
czas, co umyka.
Tykam niezmiennie
przez całą dobę,
czasu niestety
złapać nie mogę.
Ciągle ucieka –
wyznam to szczerze –
mogę go tylko
dokładnie mierzyć...

Rys. Małgosia Pilch

Rys. Marta Stępień

Rys. Janek Pilch

Rys. Jakub Chłanda

Czesław Piotr Kondraciuk

Usłużny Skrzacik
W kryjówce mieszka
Skrzacik malutki,
który potrafi
rozpędzać smutki.
Kiedy słoneczko
zgaśnie na niebie,
uczynny duszek
przyjdzie do ciebie.
Będzie pomagać
w każdej potrzebie:
zaświeci wszystkie
gwiazdki na niebie,
przywróci uśmiech
na twojej twarzy
i poprowadzi
drogą do marzeń.

Rys. Jakub Wilczyński

Rysunki wykonali uczniowie kl. 1c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie pod kierunkiem wychowawczyni
Jadwigi Kawy

Czesław Piotr Kondraciuk

MĄDROGŁOWY WŁADCA (5)

– To niesłychane, by taki pasożyt panoszył się w naszym spokojnym królestwie –
wołał władca – gdy już wszyscy zajęli swoje ustalone miejsca. – Godnym ubolewania jest
fakt, że nie znaleźliśmy dotychczas na niego sposobu – dodał.
Zapadła cisza. Cisza pełna napięcia. Miało być dobrze, a jest źle. Troll w dalszym
ciągu pozwala sobie na wybryki. Niszczy i straszy. Nagle tę ciszę przerwał krzyk sowy:
– Jest, jest! Mamy sposób! – wołała. – On uwielbia miód – ciągnęła swój wywód.
– A my damy mu jego przysmak, ale najpierw zaprawimy go wywarem z piołunu. Niech
posmakuje!
Znowu nastała cisza, a po niej nagle gruchnęła salwa oklasków. Pomysł był doskonały i wszystkim się podobał. To mogło rozwiązać problem.
Kilka dni trwały przygotowania do wdrożenia
podstępu w życie. Fuszerka nie wchodziła w rachubę.
Troll był sprytny i podejrzliwy. Trudno go było byle
czym zaskoczyć. Dlatego powołane ekipy pracowały
z dużą dozą ostrożności, a przede wszystkim bardzo
dokładnie. Sowa Uchatka zajęta była preparowaniem Rys. Hania Dziedzic
piołunowego wywaru, misie ustawiały pojemniki
z miodem. Starano się nie wzbudzać podejrzeń, które
mogłyby odstraszyć amatora miodu.
Ten jakby się zapadł pod ziemię. Nie było
go ani pierwszej, ani drugiej nocy. Zaczęto nawet
powątpiewać w skuteczność pomysłu. Wszak to
cwaniak nad cwaniaki. Cały pomysł mógł rozszyfrować, ale obawy okazały się płonne.
Trzeciej nocy nad ranem senna załoga usłyszała głośne mlaskanie zajadającego smakołyk
Rys. Weronika Kudyba
potwora. Było ono coraz głośniejsze i nagle ustało.
Za chwilę przeraźliwy wrzask rozdarł powietrze, a przyspieszony tupot nóg zdawał się
sugerować odwrót.
Ukryta w zaroślach Uchatka widziała, jak mocno roztrzęsiony Troll biegnie do pobliskiego strumyka i dużymi haustami pije wodę. Jego ciało powiększało się z każdą sekundą, rosło
niczym pompowany balon. W końcu pękł, rozpadając się na drobne kawałeczki.
Ogromna radość trwała bez końca. Krzyki radości, wiwaty, gratulacje… Słowem, królestwo mogło żyć spokojnie. Za swoje wybitne zasługi sowa Uchatka otrzymała z rąk Mądrogłowego najwyższe odznaczenie – Order Diamentowego Żołędzia, a prowadzona przez nią
szkoła przemianowana została na Królewską Akademię Umiejętności, cieszącą się ogromną
popularnością również poza granicami bajkowego królestwa. A Mądrogłowy? Rządził szczęśliwie, ciesząc się nadal nienajgorszym zdrowiem i zaufaniem swoich poddanych.
Cdn.
Prace uczniów kl. 1c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

Serdecznie zapraszamy na nasz kanał YouTube
www.youtube.com/c/WaldemarWywrocki

Słowa, muzyka: Waldemar Wywrocki i Gabriela Wywrocka

STRAŻNIK KOŁA
Zabawa ruchowa połączona z piosenką
(Z repertuaru zespołu Gabcia i Przyjaciele)
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Opis do zabawy: Dzieci maszerują dookoła. Prowadzący
zajęcia podczas wstępu muzycznego do refrenu wybiera
najlepiej maszerujące w miejscu dziecko, które podczas
refrenu musi maszerować
w przeciwnym kierunku niż
pozostałe dzieci.
Później wybrane przez prowadzącego dziecko wybiera
kolejne – podczas wstępu
muzycznego do 2 zwrotki.
Piosenka kończy się po sześciorgu wybranych dzieciach.
Zwrotka nr 2 jest zwrotką
przykładową. Należy układać
na bieżąco słowa zwrotek –
dostosowując je do imion wybieranych dzieci.

Ko

wstęp muzyczny

1. Kolanka zgina Jaś,
kolanka zgina Staś.
Idziemy dookoła,
śpiewając wesoło.
wstęp muzyczny

Ref. Strażniku, strażniku,
pilnuj nam koła.
W strażnika, w strażnika
bawimy razem się.
Strażniku, strażniku,
pilnuj nam koła.
W strażnika, w strażnika
bawimy razem się.

wstęp muzyczny
(kolejna przykładowa zwrotka)

2. Kolanka zgina Krysia,
kolanka zgina Misia.
Idziemy dookoła
śpiewając wesoło.
wstęp muzyczny

Ref. Strażniku, strażniku…
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