1 KWIETNIA - PRIMA APRILIS - UWAŻAJ , BO SIĘ POMYLISZ!
WITAMY WAS BARDZO SERDECZNIE!
Cieszymy się, że zaglądacie na naszą stronę. Przeczytaj zagadkę, a dowiesz o czym będziemy
dzisiaj mówić.
Robimy to zwykle wtedy,
Gdy dobry humor mamy,
Gdy ktoś powie coś śmiesznego,
Kiedy zdarzy się coś miłego.
A każdy wam powie,
że ... on to zdrowie!
/śmiech/
Pierwszy kwietnia - prima aprilis, to święto uśmiechu i żartów. Tego dnia ludzie starają się w
zabawny sposób oszukać albo zrobić jakiegoś psikusa. Nawet telewizja, radio i gazety biorą w tym
udział, wplatając do wiadomości informacje nieprawdziwe. Czasami trudno zorientować się, które
są prawdziwe. Ale pamiętajcie, to ma być miła zabawa!!! Dla wszystkich!! Tego dnia możesz np.:
przykleić kartkę ze śmiesznym napisem na plecach członka rodziny, powiedzieć rodzeństwu, że
rodzice go wołają. Wiemy, że pomysłów Wam nie zabraknie.
ZABAWY ZE ŚMIECHEM:
1. Spróbuj naśladować śmiech:
Świętego Mikołaja,
lwa,
hipopotama,
małej myszki,
kota,
króla wielkiego królestwa.
2. Zrób rysunek przedstawiający reakcje na żarty. Będzie śmieszna dokumentacja!
3. Znasz powiedzenia związane ze śmiechem? Wstaw odpowiednie:
/Śmiech, Ten się śmieje, Nie śmiej się, Boki, Pokładać się/
.............. zrywać ze śmiechu.
.............. dziadku z cudzego wypadku.
..............to zdrowie.
..............., kto się śmieje ostatni.
4. Pobawcie się w zabawę "Rozśmiesz mnie". Zaproś do niej rodziców, rodzeństwo. Dobierzcie się
parami. Jedna osoba jest poważna, a druga rozśmiesza ją miną, ruchem, słowem, własnym
sposobem. Wygrywa ten, kto więcej razy rozśmieszy partnera.
Na zakończenie porcja uśmiechu:
- Mamo ... kup mi małpkę! Proszę!
- A czym Ty ją będziesz karmił synku?
- Kup mi taką z ZOO, ich nie wolno karmić.
Dziewczynka stoi na ulicy i płacze, ludzie pytają:
- dlaczego płaczesz?
- bo się zgubiłam,
- a jak się nazywasz?
- nie wiem,
- a jak nazywa się twoja mama?
- nie wiem,
- a znasz swój adres?
- tak www.basia.pl

