
Wtorek 28.04.2020 
Pomysł na dziś dla Małych Odkrywców to... Moja 
miejscowość 

1. W Polsce znajduje się bardzo dużo różnych miejscowości. Na 
pewno wspólnie z rodzicami zwiedziliście kilka z nich. To 
idealny moment, aby sobie o nich przypomnieć. Obejrzyjcie 
wspólnie zdjęcia z różnych miejsc, obejrzyjcie grafiki z tych 
miejsc w Internecie. A może macie jakieś pamiątki? 
Przypomnijcie sobie, gdzie byliście. 

• Następnie wydrukujcie szablon znajdujący się poniżej, lub 
naszkicujcie mapę Polski i zaznaczcie te miejsca na mapie. 

• Przy okazji kolejnych wycieczek zaznaczajcie na takim 
plakacie te miejsce i napiszcie ich nazwy☺ 

2. „Kolorowe miasteczko” 

• Wytnijcie z papieru kwadraty, trójkąty, koła. Spróbujcie 
ułożyć z  
nich domki, przyklejcie je na kartkę ;) Najlepiej, jeśli 
będzie ich kilka, aby można było później je policzyć. 
Policzcie ile okien mają wasze domki, ile mają dachów.  

• Przeczytajcie wspólnie wiersz, a następnie odpowiedzcie 
na pytania:  
-gdzie znajdowało się miasteczko? -jakie kolory miały 
domy i ich dachy? - jakie były tam zwierzęta?  
-jakiego koloru były koty i psy?  
„Kolorowe miasteczko” Danuta Gellnerowa  
Nad kolorową rzeczką Jest kolorowe miasteczko. Domy są 



w nim zielone,  

A dachy ciemnoczerwone. Koty- niebieskie, Pomarańczowe są 
pieski,  
A gęsi, barwne jak pawie, Pływają po kolorowym stawie. A 
gdzie jest takie miasteczko? Nad kolorową rzeczką. 

3. „Droga do domu” – zabawa ruchowa z elementem 
zachowania równowagi.  

• Na początek narysujcie swój dom  

• Kiedy skończycie połóżcie w jednym końcu pokoju 
swój obrazek obrazkiem. Następnie ułóżcie z małych, 
wyciętych kółek/ kwadratów drogę do domu. 
Spróbujcie po niej przejść na palcach. W kolejnym 
etapie można wyciąć z papieru, bądź wykleić z taśmy 
izolacyjnej linie po której przejdziecie noga za nogą. 
Zadaniem dzieci jest trafić do domu ścieżką tak, aby z 
niej nie spaść.  

4. Zachęcamy do wysłuchania piosenki o Polsce specjalnie 
dla dzieci ☺ Dowiecie się, jakie miasta znajdują się w 
Polsce i co w nich się znajduje. Miłego słuchania i 
oglądania !☺  
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM  

 



Szablon: eduzabawy.com 

Pomysł na popołudnie dla Małych Odkrywców 
to...RYŻOWA MAPA POLSKI 

Foto: http://kusiatka.blogspot.com 

• Czego potrzebujemy?  
Szablon mapy Polski, ryż, barwnik spożywczy czerwony 
lub barwnik wykonany z czerwonej bibuły, klej- magik.  



• Jak to zrobić?  
Najpierw zabarwcie ryż na kolor czerwony. Następnie 
narysujcie linię w połowie mapy polski. Górną część mapy 
Polski wypełnijcie białym, niezabarwionym ryżem, 
natomiast dolną część wypełnijcie czerwonym ryżem. Po 
wyschnięciu kleju zsypałyśmy tylko nadmiar ryżu i Polska 
gotowa.  
Nie zapomnijcie pochwalić się swoją ryżową Polską ☺  

 


