


Uciec z duszą na listek i jak motyl szukać
Tam domu i gniazdeczka — 

Zadanie 1 
Czasami pragnęlibyśmy w mgnieniu oka znaleźć się w innym 
miejscu. Adam Mickiewicz zaczął pisać o tym wiersz, który 
widzisz obok. Z dwóch wersów dowiadujemy się, że chciał uciec 
na listek. A Ty? Dokąd chciałbyś się udać?  

Pod poleceniem narysuj pionową linię, po jednej stronie napisz, 
gdzie teraz jesteś, a po drugiej, gdzie chciałbyś być. Możesz 
wymienić kilka miejsc, a wybrane narysować na osobnej kartce.   

Zadanie 2 
Żeby uciec na listek, trzeba być wielkości motyla. Czy myślałeś 
kiedyś o tym, co by się stało, gdybyś aż tak się skurczył? 
O podobnych przypadkach dowiadujemy z książek. Alicja 
wpadła do króliczej nory i tak trafiła do Krainy Czarów, 
a Gucio Zaczarowany przemieniony został (za karę) w muchę. 

Calineczka, która od początku była malutka, spała w łupinie 
orzecha. Wyobraź sobie, że jesteś tej samej co ona wielkości. 
Z czego zrobiłbyś meble i potrzebne sprzęty? Może 
z muszli albo opakowań na lekarstwa? 

Poniżej zaprojektuj miniaturowe mieszkanie. 

Zadanie 3
Dokończ wiersz Adama Mickiewicza. Na osobnej kartce spróbuj 
dopisać dalszy ciąg w taki sposób, aby wiersz się rymował. 

Przykład:
 
Uciec z duszą na listek i jak motyl szukać
Tam domu i gniazdeczka — 
Na krzak porzeczki wspiąć się niczym mrówka. 
Jak pyszna jest ta porzeczka!

 

Zadanie 4
Motyl, który pojawia się w wierszu Adama Mickiewicza, nie jest
w żaden sposób określony. Nie wiemy, czy to paź królowej, 
bielinek kapustnik, a może ćma? 

Zaprojektuj skrzydła motyla. Wypełnij je dowolnymi kształtami 
i kolorami. 

Zadanie 5
Słońce. Brakuje go zimą, być może dlatego chętnie ucieklibyśmy 
na gorącą plażę. Na osobnej kartce narysuj letni obrazek, 
w którym wykorzystasz tylko jasne kolory i łagodne kształty, 
kojarzące się ze słońcem. Zastanów się, co mogłoby się znaleźć 
na Twojej ulubionej plaży i to narysuj. 
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