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                    Idziemy do sadu    autor Bożena Forma

W sadzie od rana dzieci gromada. 
Wtem owocowy grad z drzewa spada – 

jabłka, śliwki, pachnące gruszki, 
słodkie, soczyste lizać paluszki.

Dojrzałe, smaczne, mają witaminy. 
Jemy je latem oraz w czasie zimy. 

Kwaśne i słodkie, duże i małe, 
żółte, czerwone, mocno dojrzałe.

Nagle, bęc jabłko już z drzewa leci, 
szukają w trawie śmiejąc się dzieci. 

Skaczą wróbelki, śliwki spadają, 
łapią je dzieci szybko zjadają.

Złociste gruszki z czerwonym boczkiem, 
gdy je ugryziesz, tryskają soczkiem. 

Jakie udane owocobranie! 
Zaraz na drzewach nic nie zostanie.

Jak wyczarować jesienny sad ?

Zapraszamy do zabawy! 



Będą nam potrzebne: zielony papier formatu A4, papierowe rolki, ścinki
pianki  dekoracyjnej,  ścinki kolorowego papieru, kredki w odcieniach koloru

brązowego, złotego, szarego, czarnego itp., nożyczki, klej, zszywacz lub klej na
gorąco. 

 
Krok 1

Złóż kartkę formatu A4 w harmonijkę. 



Krok 2
Rolki pomaluj kredkami, pamiętaj, malując kilkoma odcieniami, możesz posłużyć

się fantazją. 

Krok 3
W dolnej części rolki zrób nacięcia o szerokości około cm.



Krok 4
Obrysuj kształt rolki na kawałku sztywnego papieru. Wytnij narysowane wcześniej

kółko. Następnie przełóż rolkę przez środek podstawki. Połącz i sklej ze sobą
wszystkie elementy. Spód podstawki możesz dodatkowo usztywnić jeszcze jedną

warstwą papieru. Gdy wszystko będzie już gotowe, możesz nadać całości
pomysłowy kontur.
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Krok 5
Wykonaną wcześniej harmonijkę złóż na pół i sklej w miejscu stykających się

krawędzi. Dzięki temu działaniu powstanie przepiękna, zielona korona drzewa. 



Krok 6
Połącz ze sobą przygotowane wcześniej elementy. Możesz użyć zszywacza, kleju

na gorąco, lub kleju typu magic. 

Krok 7
Ścinki kolorowej pianki wykorzystaj do wykonania owoców. My przygotowaliśmy
jabłka, gruszki i śliwki. Doskonale znasz kształt tych owoców, więc możesz sam

zaprojektować ich kontur. Zachęcamy Cię do pracy twórczej.



Krok 8
Możesz zaznaczyć linie, dokleić listki i ogonki.

Krok 9
Przyklej owoce. 



Gotowe!!! Zachęcamy Cię spożywania kolorowych owoców. Jest ich naprawdę
wiele, możesz wybrać swoje ulubione. Są bardzo zdrowe, bo bogate w witaminy, 

a przy tym niezwykle smaczne!!!


