
To byłaby magia, gdyby przedmioty 
mogły mówić!  

Czy możesz to sobie wyobrazić? 

Czy jest takie miejsce,  
w którym możemy zobaczyć – jak 
przedmioty „rozmawiają”? 

Czy byłeś już kiedyś w teatrze?  
A może wyczarujesz teatr w domu? 
Tu aktorami mogą być przedmioty, 
a sceną stół.  Ciekawe, o czym 
chciałby „opowiedzieć” Twój ulubiony 
kubeczek śniadaniowy?  
A filiżanka mamy? O czym szeptałyby 
świąteczna zastawa?

Propozycję przygotowało 
Przedszkole nr 71 we Wrocławiu

Czy wiesz, że… jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty? 
Przygotuj z tej okazji specjalną, świąteczną mieszankę. Do liści 
czarnej herbaty możesz dodać na przykład kawałki suszonych 
jabłek, rodzynki, cynamon, migdały, skórkę pomarańczy, goździki 
albo suszony hibiskus. Nadaj swojej kompozycji nazwę i spróbuj 
opisać jej smak. Prawda, że jest wyjątkowa?

Czy wiesz, że… herbatą można malować jak akwarelami? Trzeba 
tylko zaparzyć bardzo mocny wywar. Zielona herbata daje kolor 
jasnożółty, czarna – brązowy, a owocowa – różowy, czerwonawy lub 
fioletowy. Dobra rada: żeby kolor był intensywny, połóż dwie warstwy 
herbacianej „farby”. 
Możesz pokolorować dzisiejszą bombkę na karcie!

„– Znam ich! – mówił sam do siebie. – Znam także dobrze moje 
wady i uznaję je, na tym właśnie polega moja pokora i skromność; 
wszyscy mamy wady, ale posiadamy także i zalety. Filiżanki mają 
uszka, cukiernica ma pokrywkę, a ja mam jedno i drugie, i jeszcze  
w dodatku coś z przodu, czego oni nie posiadają – szyję, która 
sprawia, że jestem królem stołu. Cukiernicy i garnuszkowi  
do śmietanki przypadło w udziale być służebnymi dobrego smaku, 
ale ja jestem tym szczodrym władcą, rozdaję błogosławieństwo 
łaknącej ludzkości: w moich wnętrznościach chińskie listeczki 
rozpuszczają się w gotowanej, pozbawionej smaku wodzie”.

Imbryk, Hans Christian Andersen, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985
Poproś osoby bliskie, by przeczytały Ci tę baśń.

Baśnie są dostępne w Filiach nr 8, 10, 17, 29. 
Zapraszamy do biblioteki!

Zabawa w teatr
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