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Alicja Ungeheuer-Gołąb

Rozmowy wróbliRozmowy wróbli

O czym
wróble w zimie
rozmawiają?

Może o wiośnie,
o maju,
może mówią o zielonych wzgórzach,
lub o ciepłych letnich kałużach,
o słonecznym promieniu,
gdy rano
budzi w gnieździe pisklęta 
zaspane.
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A może mówią o śniegu,
że przykrył okruszki chleba,
może wróbel wróbla pyta co dzień
co myśli o zimowym mrozie,

bo wróble chyba tak jak dzieci
lubią, gdy ciepło jest na świecie.

22



33

Nina Opic

Martynka i jej kredkiMartynka i jej kredki

Lubicie malować? Każde dziecko lubi, prawda? A ja 
znam nawet pewną dziewczynkę, która ma swoje królestwo 
kredek. Usiądźcie więc wygodnie, zamknijcie oczy i posłu-
chajcie. 

W pewnym domu mieszka sobie pewna dziewczynka, 
która ma na imię Martynka. Jest to niezwykła dziewczynka, 
bo chociaż ma dopiero osiem lat i jest uczennicą pierwszej 
klasy, to właśnie ta dziewczynka ma swoje królestwo . Na-
prawdę. Nazywa się ono Kredkowo, bo Martynka bardzo, ale to bardzo lubi kredki, 
a kredki uwielbiają tańczyć w paluszkach dziewczynki,

– Ja chcę! Ja chcę! I ja tak bardzo chcę! – wołają niecierpliwe kredki, czekając na 
swoją kolej. A jak już znalazły się w palcach Martynki, to rysowały i rysowały. Raz na-
rysowały kolorowy domek, innym razem roześmiane słoneczko, albo wiosenne kwiat-
ki, a kiedy indziej zaczarowaną tęczę, a nawet koronę, w której Martynka wyglądała 
właśnie tak, jak królewna powinna wyglądać.

Codziennie, jak przystało na władczynię, Martynka robi przegląd swego królestwa. 
Trzeba przecież tym i tamtym kredkom modnie utemperować fryzurki, inne, wciąż roz-
tańczone, spokojnie poukładać w pudełku, a nad niektórymi trzeba mocno zastanowić 
się, jakie to zlecić im zadanie wagi państwowej, czyli co mogą namalować na laurce 
lub dużym obrazku.

A gdy już cale królestwo Kredkowo jest już uporządkowane, Martynka rozpoczy-
na prezentację swego kolorowego wojska. Rozkłada wtedy na stole białe kartki papieru, 
a kredki posłusznie tańczą: a to niebieski taniec, a to różowy, a to zielony, a to biały 
lub fi oletowy. I każdy taniec ma inną melodię: raz tańczą szybko, raz wolno, majesta-
tycznie, a niekiedy tylko poruszają główkami. Kiedyś do Martynki zajrzało przez okno 
słońce, trochę zakatarzone i przyblakłe. 

– Ojej, ale tu u ciebie kolorowo! A za oknem szaroburo i nawet świecić mi się nie 
chce, kwiatów też jeszcze nie ma, z którymi tak lubię bawić się w łapki. I do wiosny 
jeszcze daleko – narzekało smutne słoneczko.

– Ależ kochane słoneczko, jeśli chcesz, to zaraz narysuję twoją zabawę z kwiata-
mi. Patrz, jak moje kredki podskakują do góry, żeby tylko szybko coś wesołego nary-
sować.

I Martynka ze swoimi kredkami szybko narysowała wesołe, uśmiechnięte słonecz-
ko bawiące się w łapki z dużym wesołym kwiatkiem. I zrobiło się wtedy tak radośnie! 
I nie wiadomo, czy to za sprawą całej armii roztańczonych, wesołych kredek, czy za 
sprawą chętnych do pracy rączek Martynki, czy za sprawą jakichś czarów... W każdym 
razie świat stał się piękniejszy i już. A słoneczko uśmiechnęło się i od razu za-
częło cieplej i weselej świecić. Popatrzcie sami, to właśnie rysunek Martynki. 
Od razu robi się weselej, prawda?

RYS. MARTYNA MIKUSZEWSKA, LAT 8
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Co zrobimy z wierszykiem?Co zrobimy z wierszykiem?
Podpowiada Ala

Oto wiersz: 

Wanda Grodzieńska 
ZawieruchaZawierucha

Przyleciała zawierucha,
Śniegiem dmucha, mrozem dmucha,
Pojękuje porywiście
W trzasku bierwion, w wiatru świście.
Przy kominie siądźmy ciaśniej,
Radio baje stare baśnie
I oberka gra od ucha,
Aż zdziwiona zawierucha
Przycupnęła za oknami,
Słucha radia razem z nami.

Pomoce: duża peleryna (można ją przygotować 
z przezroczystej folii), farby, pędzle, kartki 
papieru rysunkowego.

Dzieci leżą na dywanie zwinięte w kłębuszki.

P.: Zamknijcie oczy i pomyślcie o zimie. Na dworze jest mróz, sypie śnieg, a silny wiatr 
wyje w szparach okien i drzwi, jest zawierucha i ziąb. Wszyscy trzęsą się z zimna, 
dzieci i ptaki, i zwierzęta. Ale jest na to rada, trzeba zapalić w piecu, włączyć radio 
i usiąść blisko siebie. Zaraz zrobi się miło, ciepło i przytulnie. Usiądźcie teraz blisko 
mnie i posłuchajcie wiersza. 

Prezentacja wiersza
Ruch
Jedno dziecko ubiera wielką szeleszczącą pelerynę. Prowadzący powtarza 
wiersz, na słowa: „Przyleciała zawierucha…” dziecko w pelerynie biega po 

Rys. Jagoda Niemiec, lat 7

Rys. Wiktoria Konopczyk, lat 10
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sali, szumu, świszczy i straszy pozostałe dzieci, które chowają się przed zawieruchą 
w kącikach sali. Na słowa: „Przy kominie...” Prowadzący zajęcia otwiera szeroko 
ramiona i zaprasza do siebie dzieci, dziecko-zawierucha też przytula się do gromadki.

Plastyka
P.: Namalujcie zawieruchę. 

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 lutym 2010 roku na 
spektakle:

Gwiazdka pana Andersena Gwiazdka pana Andersena • • 

O  Pryszczycerzu  i Królewnie O  Pryszczycerzu  i Królewnie • • 

Pięknotce Pięknotce 

Szpak FryderykSzpak Fryderyk• • 

Wróżka bzów       Wróżka bzów       • • 

Pinokio            Pinokio            • • 

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

(adaptacja i reżyseria: Zbi-
gniew Głowacki; przedsta-
wienie dla dzieci od 4 lat)
Był sobie raz samotny, stary 
człowiek, był kawałek zwy-
kłego drewna i było pragnie-
nie posiadania kogoś bliskiego. Z tego pragnienia 
narodził się Pinokio, zabawna lalka z pięknie wy-
struganą  głową, rękami i nogami, ale bez serca 
i takiej ilości rozumu, która pozwoliłaby wybie-
rać właściwe drogi. Przedstawienie jest opowie-
ścią o dorastaniu w nie zawsze przyjaznym świe-
cie i o miłości nadającej sens ludzkiemu życiu.
Projekty scenografi czne do „Pinokia” Pavla Hu-
bićki
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Odgadnij hasła krzyżówki i wpisz je kolejno 
poziomo do kratek. Literki w kolorowych krat-
kach czytane z góry dół utworzą rozwiązanie.

1. „1C”
2. CZARNY PTAK

3. MIESZKASZ W NIM

4. ŚWIECI NA NIEBIE

5. PASIE SIĘ W GÓRACH

6. SŁODKA KULKA NA PATYKU

7. OWOCOWY DO PICIA

8. WYGLĄDASZ PRZEZ NIE

9. LEJE SIĘ Z KRANU
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