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Kot

Co o kotach wszyscy wiedzą?
Że na płotach tylko siedzą

Że przy piecu lubią chrapać
I że myszy lubią łapać

Przy drapaniu za uszami
Kręcą radośnie wąsami

I nikt nie dogoni kota
Taka zwinna to istota

Nawet z dachu kot łaciaty
Spadnie wprost na cztery łapy

Chodzą własnymi drogami
Tak to jest z tymi kotami
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Materiały: 

- patyczki po lodach lub wykałaczki

- zakrętka do butelki

- flamastry

- blok techniczny

- klej introligatorski

- nożyczki

Wykonanie:

Patyczki lub wykałaczki malujemy flamastrami, a następnie naklejamy na kartce 
tworząc płot. Następnie rysujemy kocią głowę, ogon oraz łapki i przyklejamy je 
do nakrętki. Na nakrętce możemy narysować łatki. Gotowego kota naklejamy na
kartce tuż nad płotem. 
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Telefon 

W przedpokoju po kryjomu
Podszedł Jaś do telefonu

Porozmawiać z kimś miał chęci
Więc cyferki trzy wykręcił

Wszystkie były dziewiątkami
- Czy to zoo ze słoniami?

A słuchawka mu odpowie:
- To chłopczyku pogotowie

Tutaj nie ma żadnych słoni
Tu dla żartów się nie dzwoni!
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Materiały:

- blok techniczny

- flamastry

- cyfry samoprzylepne

- prostokątny papierowy talerzyk

- sznurek

- klej introligatorski

- nożyczki 

Wykonanie: 

Na kartce rysujemy słuchawkę telefonu, wycinamy i naklejamy na talerzyku. 
Następnie wycinamy koło oraz mniejsze kółka, które przyklejamy do koła 
tworząc tarczę telefonu. Naklejamy na niej cyferki i przyklejamy do talerzyka. 
Od spodu talerzyka oraz słuchawki przyklejamy sznurek, który posłuży jako 
przewód.
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