
CEL ZAJĘCIA: 
Projekt przewiduje zapoznanie się z tytułami:
Mam przyjaciela budowniczego, 
(Suzanne Schürmann, Ralf Butschkow)
Mam przyjaciela kierowcę autobusu,
(Ralf Butschkow)
Mam przyjaciela policjanta,
(Ralf Butschkow)
Mam przyjaciela strażaka,
(Ralf Butschkow)
Mam przyjaciela śmieciarza.
(Suzanne Schürmann, Ralf Butschkow)
Zuzia i jej kotek
(Liane Schneider, Ewa Wenzel-Bürger)

PLAN ZAJĘCIA:
Realizowanie projektu zakłada:
• zapoznanie uczestników zajęć z funkcjonowaniem 

służb komunalnych i porządkowych w mieście; 
• wspólne zastanowienie się nad specyfiką niektórych 

zawodów; 
• zrozumienie ważności pracy wykonywanej dla 

wspólnego dobra; pokazanie tak istotnych problemów 
cywilizacyjnych, jak ochrona środowiska, segregacja 
odpadów, odzyskiwanie surowców wtórnych ze... 
śmieci; 

• wesołą i pouczającą zabawę z książką podczas 
wykonywania zadanek i prac plastycznych.

Realizując projekt, możemy wykorzystać wszystkie 
scenariusze lub tylko niektóre z nich w dowolnej 
kolejności, uwzględniając wiek i zainteresowania 
dzieci. Na dobry początek proponujemy wychowawcom 
i animatorom wykonanie Mądrej Myszy, która będzie 
towarzyszyła nam podczas zajęć. 

Potrzebne będą: wydruk 1 i 2 z Materiałów, karton, 
klej w sztyfcie lub „Magic”, ołówek, kredki, nożyczki, 
mocna nić.
Wykonanie:
1. Wytnij z wydruku 1 i 2 części ciała myszy.
2. Naklej je na kawałek kartonu, pokoloruj i wytnij. 
3. Teraz musisz połączyć wszystkie elementy za 

pomocą pinezek tak, jak na rysunku; następnie złącz 
je mocną nicią, tak, by, przy pociągnięciu za nić, 
mysz podnosiła ręce i nogi.  

Mała mysz z wielkiego miasta 

część 1

Maałłaa mmyysszz z

Mądra Mysz
autor serii wydawniczej: Ralf Butschkow



Mała mysz z wielkiego miasta: autobusem przez miasto

część 2

Maałłaa mmyysszz z

CEL ZAJĘCIA: 
uzyskać nowe informacje o zawodach, przypomnieć zasady 
zachowania się w autobusie, w mieście, na placu budowy; 
zainteresować lekturą.

Potrzebne będą: wydruk 3 (numery telefonów alarmowych 
i napis „teren budowy wstęp wzbroniony”), wydruk 4 
(„bilety autobusowe” dla każdego dziecka), wydruki 5-9 
z zadaniami, „kasownik” (pieczątka), krzesła ustawione 
parami, jedno większe krzesło stojące z przodu.

PLAN ZAJĘCIA:
I. Pogadanka: 

po przywitaniu się rozmawiamy z dziećmi o znanych im 
zawodach, wychodząc od zapytania „kim chciałabyś/chciał-
byś zostać?” Odpowiedzi dzieci nagradzamy „biletami 
autobusowymi” (nagrody za dobre lub jakiekolwiek 
odpowiedzi możemy wręczać w trakcie całej zabawy!). 

II. Zabawa:

1. Wybieramy wśród dzieci cztery osoby, które będą 
odgrywały rolę przedstawicieli kilku zawodów. Możemy to 
zrobić na zasadzie „kto chce”, jeśli będziemy pewni, że nie 
spowoduje to zamieszania i dąsów. Jedno z dzieci będzie 
„kierowcą autobusu”; „kierowca” może się zmieniać na 
każdym „przystanku”. Inne dzieci zostają przy nas, 
przydzielamy im role (strażaka, policjanta, budowniczego). 
Staramy się, by zabawa przebiegała żywo, głośno 
i wesoło. Opowiadając o zawodach, pokazujemy książeczki.

Mówimy:
Wyobraźmy sobie, że jedziemy dziś autobusem. Jedziemy 
przez miasto; jest mnóstwo samochodów, sklepów, ludzi. 
Wszyscy są zajęci, wykonują różne potrzebne czynności: 
leczą ludzi, opiekują się dziećmi, pilnują porządku, 
sprzątają, sprzedają. Kierowcą jest (tu: imię dziecka). 
Proszę wsiadać i kasować bilety. Pamiętajmy, aby ustępo-
wać miejsca osobom starszym i rodzicom z małymi dziećmi. 
Zobaczcie, jedzie z nami Mądra Mysz (nasz pajacyk).

Gdy dzieci zajmą miejsca, „ruszamy”. W drodze rozmawia-
my o tym, co robi kierowca autobusu miejskiego. Dobrze, 
jeśli o sobie opowie nasz „kierowca” albo „pasażerowie”. 
Uzupełniamy podane przez dzieci informacje wiadomościa-
mi z książeczki Mam przyjaciela kierowcę autobusu 
wydawnictwa MEDIA RODZINA.

2. Pierwszy przystanek. Tu zmieniamy „kierowcę” 
i wpuszczamy do autobusu „strażaka”, który trzyma wydruk 
z numerami alarmowymi. Po „ruszeniu” przedstawiamy 
dzieciom „strażaka” i wyjaśniamy, jakie numery są wypisa-
ne na jego kartce (112, 999, 998, 997). Następnie proponu-
jemy, by „strażak” opowiedział nam o swoim zawodzie, 

prosimy inne dzieci o dopowiedzenie. Na końcu opowiadamy 
o zawodzie strażaka na podstawie książeczki Mam przyjacie-
la strażaka wydawnictwa MEDIA RODZINA.

3. Drugi przystanek. Znów zmieniamy „kierowcę”. 
Do autobusu wchodzi „policjant”, którego przedstawiamy 
i pytamy, co wie o swoim zawodzie. Pytamy też dzieci, 
co one wiedzą o zawodzie policjanta. Odpowiedzi dzieci 
korygujemy bądź uzupełniamy w oparciu o książkę Mam 
przyjaciela policjanta wydawnictwa MEDIA RODZINA.

4. Zbliżamy się do końca naszej „wycieczki”. Na ostatnim 
przystanku po zmianie „kierowcy” do autobusu wchodzi 
„budowniczy”, który jedzie do pracy. Pytamy się o jego 
zawód. Wysłuchujemy odpowiedzi zarówno „budownicze-
go”, jak i innych dzieci. Wysiadamy z autobusu, zabieramy 
Mysz, która nam towarzyszyła, i trafiamy na plac budowy. 
Pokazujemy dzieciom tabliczkę z zakazem wstępu i wyja-
śniamy, dlaczego dzieci nie mogą wchodzić na teren 
budowy. Razem z dziećmi próbujemy opowiedzieć, 
jak buduje się dom, jak zostają zbudowane całe miasta. 
Posługujemy się materiałem z książeczki Mam przyjaciela 
budowniczego wydawnictwa MEDIA RODZINA.
Na placu budowy czekają na nas rozmaite zadania 
do wykonania. Przygotowujemy kredki, ołówki, siadamy 
przy stolikach. Prace dzieci będzie oceniać Mądra Mysz, 
za ładnie wykonane zadania będzie wręczała drobne 
nagrody („bilety”, cukierki, nalepki).

Propozycje prac plastycznych
i zadań dla dzieci:

1. Pokoloruj swój dom (wydruk 5). Przed Tobą obrazki kilku 
domów. Pokoloruj jeden z nich, ten, w którym chciałbyś 
mieszkać.

2. Poszukaj i znajdź (wydruk 6). Na ruchliwej miejskiej ulicy 
znajdź i pokoloruj: samochód policyjny, koparkę, kota,   
myszkę, sygnalizator świetlny. 

3. Co tu nie pasuje? (wydruk 7). Popatrz uważnie na rysunek 
i skreśl wszystko, co nie pasuje. 

4. Co do kogo należy? (wydruk 8). U dołu kartki kartki stoją 
strażak, policjant, budowniczy i śmieciarz. U góry znalazło 
się mnóstwo różnych przedmiotów. Połącz linią osoby 
i przedmioty, które są im potrzebne w ich pracy. 

5. Pojazdy (wydruk 9). Dopasuj pojazdy do przedstawionych 
na obrazku osób. 

 
III. Podsumowanie. Chwalimy dzieci za pracę i dobrze spędzo-

ny czas; cieszymy się, że tak wiele wiedziały o zawodach 
i aktywnie uczestniczyły w zajęciach.

Miłej zabawy!

Mądra Mysz
autor serii wydawniczej: Ralf Butschkow


