JAK ZROBIĆ BAJKĘ streetartową?

1. NIEZBĘDN IK
• Przynajmniej jedno
dziecko.
• Przynajmniej jeden dorosły.
• Tekst bajki pt.: „Historia
kolorowa, gdzie Mucha odlotowa… nieźle się chowa…
Albo bajka, że mucha nie
siada!”
• Dobry humor i wyobraźnia.
• Kolorowy papier lub folia
samoprzylepna.
• Folia magnetyczna.
• Materiały plastyczne:
flamastry, ołówek, nożyczki,
dziurkacz.

2. Przeczytaj bajkę!
„Historia kolorowa, gdzie
Mucha odlotowa… nieźle
się chowa…
Albo, że mucha nie siada!”
Chcę Was teraz już przywitać
I zaprosić do słuchania.
Wcześniej jednak pragnę
spytać,
Czy lubicie bajkowania?
Dziś historia nadzwyczajna,
Bohaterem jej jest zwierzę.
A końcówka niebanalna.
Już gotowa? No nie wierzę!
Robi na mnie to wrażenie,
Że gotowi już czekacie.
Żadne tam leniwe lenie –
Czy znak ręką już mi dacie?
W roli głównej występuje
Mała mucha ze skrzydłami
Coś ją bardzo dziś stresuje…
Ach! To skrzydła z kolorami
(…)
Dalszy ciąg historii na naszej
stronie: www.e.org.pl
bajkowanie.blogspot.com
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3. Zaprojektuj swoją
muchę.
Zastanów się jak mogłaby
wyglądać twoja mucha.
Zacznij od brzucha.
Wytnij kolorowe koło
z foli samoprzylepnej, nie
musi być równe, może to
być nawet piękna elipsa.
Kiedy już będziesz mieć
koło, przyklej je na folię
magnetyczną. Pamiętaj,
że należy uważać, żeby nie
było bombli powietrza.

5. Oczy a może zęby?
Jeżeli tułów mamy już
gotowy to zaczynamy robić
oczy – nasza mucha może
mieć piękne kolorowe oczy,
rzęsy, brwi a nawet zęby.
Czy muchy mają usta?
Jakiego koloru?
Fantazjować proszę teraz!
Wszystko jest dozwolone!
Pamiętajcie, żeby wygładzać wszystkie bomble
powietrza.

6. Ostatnie poprawki
4. Skrzydła
Jeżeli brzuch już jest gotowy to koniecznie pomyśl
o skrzydłach.
Jakie powinny być, duże
czy małe?
A może kolorowe, ozdób je
pięknie.
Koniec z szarymi muchami!

Czy wasza mucha jest już
gotowa?
A może potrzebuje jeszcze
jakiś ostatnich szlifów, np.
czapki lub kapelusza.

7. Nadajemy kształt
Nożyczki w dłoń i wycinamy!
Pamiętajcie, żeby zostawić
czarną obwódkę na około
naszej muchy. To będzie
dobrze wyglądało.

8. Zabawa
Gotowa mucha wyrusza
w podróż. Sprawdź na jakie metalowe powierzchnie potrafi się przyczepić.
Czyżby mucha fruwała tak
wysoko jak wisi lampa?
Nie możliwe!

9. Towarzystwo
Mucha nie może pozostać
sama. Zaprojektujecie dla
niej kolegów i koleżanki.
Potrzebne są także pozostałe
elementy scenografii: talerz
z owocami, pralka a może
gazeta?

Dobrej zabawy
życzy zespół
Wytwórni Bajek!

A na koniec zabierz wszystko na podwórko i baw się.
Może twoi koledzy lub koleżanki też będą chcieli zrobić
swoje muchy?
Powodzenia!

Organizator:

Zadanie zrealizowano
dzięki wsparciu finansowemu
Miasta Stołecznego Warszawy.

Lokal został wynajęty na
preferencyjnych warunkach
organizacji pozarządowej.
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Patronat:

