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Zabawy do wierszy Józefa Ratajczaka
Nasłuchiwanie świata
Czy wiesz, jak brzmi wiatr mieszkający w sadzie lub ogrodzie? Kałuża
zaraz po letnim deszczu? A jaki dźwięk może wydawać rosnące drzewo
lub płynący po niebie obłok? Spróbuj to odkryć podczas spaceru lub
wycieczki. Czy umiesz o tym opowiedzieć?

Listy jak liście
Napisz list, w którym przekażesz komuś jakąś ważną wiadomość. Nie
muszą to być Twoje najskrytsze sekrety (te koniecznie zachowaj dla
siebie i najbliższych osób). Może będzie to zaproszenie do
nasłuchiwania ptaków albo przyjrzenia się popołudniowemu niebu?
Zaadresuj go w wymyślony przez Ciebie sposób (np. „dla
nieznajomego”, „dla Ciebie”, „do przechodzącej”). Przymocuj do listu
sznureczek i powieś na drzewie. Niech czeka na adresata lub
adresatkę.

Ziarenka
W doniczce, na parapecie lub na balkonie, zasiej sałatę. Dbaj o to, by
miała odpowiedni dostęp do słonecznego światła i wody. Przyglądaj się
temu, jak rośnie – najpierw pojawią się drobne kiełki, później małe listki.
Gdy będą już nieco większe (ale nie tak duże jak te w sklepie), mogą
stać się pysznym elementem śniadania.
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Co widzisz, gdy słyszysz...
A może masz ochotę zilustrować jeden z wierszy Józefa Ratajczaka?
Zrób to zgodnie z własną wyobraźnią. Joanna Bartosik przygotowała
swoje rysunkowe interpretacje utworów. Teraz czas na Ciebie!

Odbicie
Podczas spaceru, wycieczki albo pobytu nad morzem wspólnie z bliską
Ci dorosłą osobą przyjrzyj się tafli wody. Można to robić z daleka lub
bliska (ale tylko, gdy jest bezpiecznie). Jaki ma kolor? Czy faluje? Płynie
szybko czy leniwie? Co jest na dnie? Czy jest przeźroczysta?
Spróbujcie dostrzec Wasze odbicia.

Nowy wiersz
Jeśli czujesz, że wysłuchane wiersze zainspirowały Cię do własnej
twórczości poetyckiej, to nie wahaj się. Napisz swój wiersz! Kto wie,
może tak Ci się to spodoba, że powstanie tych utworów więcej?

Asia i Nastka

