Tydzieo z Janem Brzechwą
Sikorki!
Dzisiaj zakooczymy nasz tydzieo z Janem Brzechwą. Jednak jesteśmy pewne i mamy jednocześnie nadzieję,
że Wasza przygoda z tym wybitnym poetą nie dobiega kooca, a jest dopieo początkiem zagłębiania tej
pięknej literatury 
Na deser mamy dla Was wiersz pewnie dobrze wszystkim znany (pamiętamy jak same wielokrotnie Wam go
czytałyśmy ) pt. „Entliczek-pentliczek”.
Zaczynamy!
1. Zabawa ruchowa „Baloniki”
Daj dziecku nadmuchany balonik. Zachęd malucha do odbijania balonika różnymi częściami ciała, np. głową,
łokciem, kolanami…
2. Ćwiczenia
 Znane Wam już dobrze dwiczenie „Piórko” 
 Zabawa „Muchy”- dziecko kładzie ręce na barkach i udaje muchę – porusza „skrzydełkami” w górę i
w dół. Na hasło „pająk” zastygają w bezruchu. Powtórzcie dwiczenie kilka razy 
3. Wiersz „Entliczek-pentliczek”
Przeczytaj dziecku (dzieciom, całej rodzinie najfajniej) dwukrotnie wiersz Jana Brzechwy pt. „Entliczekpentliczek”. Poproś, aby opowiedziało jego treśd własnymi słowami. Następnie zorganizujcie rodzinną burzę
mózgów – wymieocie nazwy wszystkich potraw z jabłkami, jakie znacie (nie tylko tych, o których była mowa
wierszu).

~ Entliczek-pentliczek ~
Jan Brzechwa
Entliczek-pentliczek, czerwony stoliczek,
A na tym stoliczku pleciony koszyczek,
W koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek,
A na tym robaczku zielony kubraczek.
Powiada robaczek: I dziadek, i babka,
I ojciec, i matka jadali wciąż jabłka,
A ja już nie mogę! Już dosyd! Już basta!
Mam chęd na befsztyczek! I poszedł do miasta.

Szedł tydzieo, a jednak nie zmienił zamiaru,
Gdy znalazł się w mieście, poleciał do baru.

Są w barach - wiadomo - zwyczaje utarte:
Podchodzi doo kelner, podaje mu kartę,
A w karcie - okropnośd! - przyznacie to sami:
Jest zupa jabłkowa i knedle z jabłkami,
Duszone są jabłka, pieczone są jabłka
I z jabłek szarlotka, i kompot, i babka!
No, widzisz, robaczku! I gdzie twój befsztyczek?
Entliczek-pentliczek, czerwony stoliczek.

Poniżej link do wiersza na youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=WKIeWFvynwE

4. Praca plastyczna „Moja ilustracja”
Będą wam potrzebne: biała kartka, kolorowe kartki oraz różne materiały i przybory plastyczne, to co macie w
domu i to z czego macie ochotę korzystad podczas tworzeni pracy : nożyczki, klej, plastelina, brokat, krepina,
naklejki, talerzyk papierowy, jabłko, żelka w kształcie glisty… Zaproponuj dziecku stworzenie ilustracji do
wiersza (dowolną techniką).

Panie z grupy Sikorek

