Gdy już nuda cię dopada, przyszyć guzik wypada

Zatem przyszyjmy sobie guziki- takie mam dla Was twórcze zadanie.
Dla niektórych dosyć proste, ale dla innych będzie doskonałym sposobem,
by doskonalić precyzję ruchów, koordynacje ręka-oko, że nie wspomnę
o uzyskaniu lepszej sprawności manualnej.
Zatem do dzieła moi kochani, zaczynamy kursik przyszywania guzików!!
Przygotujcie:






guzik z 2 dziurkami – to będzie wersja łatwiejsza
guzik z 4 oczkami – to wersja dla zaawansowanych
igłę z dużym oczkiem
nitkę w kolorze jaki lubicie
kawałek kartki, tak tak właśnie kartki nie materiału, bo mam taki pomysł jak my te
przyszyte guziki wykorzystamy.

Gotowi to ruszamy do pracy!
Przewlekamy nitkę przez otwór w igle i robimy pętelkę (dopuszczam tutaj pomoc osoby
dorosłej), następnie bierzemy guzik i przykładamy do kartki a nawleczoną igłą od spodu
kartki próbujemy ucelować w jeden z otworów guzika. UWAGAaaaaa na paluszki.
Jak tak bawicie się z igłą i nitką to powiem wam w sekrecie, że jest taki jeden wiersz, który
napisał Jan Brzechwa o zabawie igły z nitką i nosi tytuł „Tańcowała igła z nitką”.

Tańcowała igła z nitką,
Igła - pięknie, nitka - brzydko.
Igła cała jak z igiełki,
Nitce plączą się supełki.
Igła naprzód - nitka za nią:
"Ach, jak cudnie tańczyć z panią!"
Igła biegnie drobnym ściegiem,
A za igłą - nitka biegiem.
Igła górą, nitka bokiem,
Igła zerka jednym okiem,

Sunie zwinna, zręczna, śmigła.
Nitka szepce: "Co za igła!"
Tak ze sobą tańcowały,
Aż uszyły fartuch cały!

Kto opanuje przyszywanie guzika z 2 dziurkami niechaj wejdzie na poziom wyżej
i spróbuje 4 dziurek. Dacie radę już ja Was znam moje zdolniachy.
A co dalej już wołacie, jesteście ciekawi co za zadanie twórcze przed Wami.
Gdy już przyszyjecie swoje guziki to zastanówcie się w jaki sposób może on stać się
elementem waszego rysunku. Jest to oczywiście możliwe do zrobienia, tylko popatrzcie jakie
prace już do mnie spłynęły:

Popatrzcie co z tych guzików zostało wyczarowane))

Takie niby guziki a jaka piękna i twórcza praca

Zachęcam inne dzieci do zabawy z guzikami.

