
zeszyt
mitologa

Narysuj, jak wyobrażasz sobie Płanetn
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Narysuj swój portret.

Odcisk prawego kciuka.
(możesz użyć tuszu lub farby)

ten zeszyt nalezy do
.

Imie wiek



Drogi  badaczu,

jestem Strażnikiem Wieży i moim zadaniem
jest chronić to niezwykłe miejsce. 

Wieża i ścieżka znajdują się w lesie pełnym tajemnic,
dlatego też chciałbym zaprosić Cię do gry,

dzięki której spróbujemy je odkryć.

Zasady gry są proste:
ROZWIĄZUJ ZADANIA

ZBIERAJ ORZECHY LASKOWE
ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT!

No to startujemy!



ilosc punktów

zadanie nr 1

Julki to duszki, które przyjaźnią się 
z ludźmi i pomagają im w trudnych chwilach.

W lesie ukryły się dobrotliwe Julki. Znajdź je i zaznacz.



ilosc punktów

zadanie nr 2

Bajczycha zawsze służy pomocą. 
Ma magiczne moce, które uzdrawiają 
chorych i odpędzają złe duchy.

Przedstawiam Ci bajczychę.
Znajdź 6 szczegółów, którymi różnią się poniższe rysunki.



ilosc punktów

zadanie nr 3

Licho to mała istota, która uwielbia robić 
złośliwe żarty. Tłucze naczynia, chowa 
rzeczy po kątach, ale najczęściej dosypuje 
popiołu do mąki.

Złośliwe licho rozbiło ulubiony dzbanek gospodyni. 
Poniżej znajdują się jego elementy. Spraw, aby naczynie 

znowu było w całości. Na podstawie porozrzucanych 
skorup, dorysuj brakujące fragmenty.



ilosc punktów

powieruchamarudagnieciuch

zadanie nr 4

Mitolog to osoba, która zajmuje się 
badaniem mitów. Są to opowieści o bóstwach 
i różnych istotach nie z tego świata.

Kto jest kim? Jak myślisz, która z tych postaci to:
POWIERUCHA, MARUDA, GNIECIUCH?

Zaznacz strzałkami.

Uwielbiam
tańczyć i wirować.

Lubię przygniatać
śpiących ludzi.

Lubię dokuczać
małym dzieciom.



ilosc punktów

zadanie nr 5

Chochilk lubi żarty i psoty. Zamieszkuje 
spiżarnię w chyży (chacie łemkowskiej). 
Gdy się zezłości tłucze naczynia.

Narysuj, jak wyobrażasz sobie psotnego duszka chochlika.



ilosc punktów

zadanie nr 6

Płanetnik jest odpowiedzialny za ulewy 
i burze. Przewiązuje linami chmury i przeciąga 
w miejsce, w którym ma spaść deszcz.

Spójrz przez okno. Zabaw się w płanetnika i stwórz własny
kalendarz. Zaznacz w nim informacje o pogodzie w Twoim mieście.

Możesz zainspirować się poniższymi rysunkami.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela



ilosc punktów
lacznapunktacja

Nasz Strażnik Wieży musi ułożyć hasło z rozsypanych literek.
Pomóż mu.

Na gałązce narysuj wszystkie orzechy, które zdobyłeś
podczas wykonywania zadań.
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certyfikat
MŁODEGO
M I TO LOGA

D L A



caloroczne

KASINA
Kasina Wielka

SŁOTWINY ARENA

OŚRODKI
TURYSTYCZNE

Krynica Zdrój

CZARNY GROŃ
Rzyki

SKOLNITY
Wisła

KURZA GÓRA
Kurzętnik

ATRAKCJE
DLA WSZYSTKICH

WSPÓLNY
RODZINNY CZAS

poznaj nas na grupapingwina.pl

PIĘKNE
LOKALIZACJE


