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Zabawy do wierszy Emilii Waśniowskiej
Układanka
Co z Twoich szuflad mógłby wyciągnąć Strzępołap? Jakie zapomniane
rzeczy mógłby w nich wyszukać? A gdyby te szufladki znajdowały się
w Twojej głowie? Jakie znalazłby tam skarby? Spróbuj pobawić się
w Strzępołapa. Przez kilka dni zbieraj różne niepotrzebne kawałki
papieru i inne drobne elementy, które znajdziesz w kieszeniach, pod
łóżkiem, w innych miejscach. Gdy już uzbierasz kilka, spróbuj zrobić
z nich wyklejankę Strzępołapa, taki kolaż lub układankę.

Huśtawka do nieba
Obserwuj niebo, gdy bujasz się na huśtawce. Czy przy każdym
„bujnięciu” jest ono takie samo? Następnie połóż się na kocu i obserwuj
kształty chmur. Spróbuj za nimi podążać, wymachując w powietrzu
rękami i nogami.

Jak w wierszu
Zastanów się, o czym jest wiersz „Na rynku w Muszynie”. Spróbuj
znaleźć swoje miejsce, które będziesz mógł/mogła opisać frazą: „lato
leniwie płynie”.
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Mili, lili, bawi!
Mili-lili-lawi potrafi rozśmieszyć największego smutasa. Ciekawe,
w jaki sposób to robi. Może ma sprawdzone formuły – tysiąc
przeróżnych min dla każdego niezadowolonego, a może wykorzystuje
zabawne sztuczki albo zna dużo dowcipów? Jak można rozśmieszać
i sprawiać, że smutek zamienia się w radość? Na pewno masz swoje
sposoby na rozbawienie poważnych dorosłych. Wypróbuj je
i sprawdź, co najszybciej powoduje uśmiech u mamy, a co u taty.
Czekamy na wskazówki od Ciebie!

Co widzisz, gdy słyszysz...
Paulina Wyrt już podzieliła się z nami obrazami, które gromadziły się
w jej głowie po zaprezentowaniu wierszy. Uwolnij swoją wyobraźnię
i dołącz do ilustratorki! Czekamy na Twoje skojarzenia i wyobrażenia
o świecie przedstawionym przez poetkę.

Napisz swój wiersz
Jaka atmosfera panuje w wierszach Emilii Waśniowskiej? Są wesołe?
Skłaniające do przemyśleń? Trochę smutne? Spróbuj napisać własny,
który będzie podobny do nich nastrojem.

Asia i Nastka

