
Drodzy Rodzice. Drogie Kaczuszki! 
W tym tygodniu tematem przewodnim będzie:  

 

„Moja miejscowość, mój region” 
  
 

Propozycje zabaw/aktywności 06.05.2020/środa/ 

 

1. Dzisiaj zwiedzicie Szczytno szlakiem mazurskich Pofajdoków. Poznacie również niektóre zabytki 

naszego miasta. 

  

Pofajdok to taki mazurski Sowizdrzał. Kpiarz i psotnik. Te małe stworki możemy zobaczyć w                                                   

wielu miejscach miasta: a to jeden z nich wspina się po ścianie banku w centrum miasta, a to ujeżdża 

świnię w parku nad jeziorem Domowym Małym. A zresztą, sami zobaczcie !   

 

2. Oglądając prezentację posłuchaj piosenki „Najpiękniejsze miejsce świata”  

 https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8
https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8


W poszukiwaniu 
Pofajdoków 

 
 



Szczytno leży na Mazurach 

HERB 

FLAGA 



Nasze miasto leży na 21 POŁUDNIKU obok kamienia 
wyznaczającego południk, stoi Pofajdok OBIEŻYŚWIAT  

i zbiera na kolejną wyprawę 



Główny plac miasta otrzymał 
imię bohatera książki  

H. Sienkiewicz – Juranda. 

W centrum Ratusz (w środku 
Muzeum Mazurskie),  

a naprzeciwko Ratusza 
ławeczka i Pofajdoki URWISY 

Popiersie  
Henryka Sienkiewicza 



Za Ratuszem są RUINY ZAMKU KRZYŻACKIEGO 
podobno przetrzymywano tu Juranda, a wśród nich 

spotykamy właśnie JURANDA 



W pobliżu Ratusza 
znajdziemy jeszcze 
DRWALA i WIĘŹNIA 

Na fasadzie banku spotykamy 
ZŁODZIEJASZKA,  

a obok hydrantu możemy 
spotkad STRAŻAKA, niestety 

ma problem z wodą ;) 



Przy jednej z najstarszych 
aptek po dwóch stronach 

ulicy z ziemi wystaje 
ZNACHOR, poszukujący 

cudownego leku 

Tuż obok 
znanej w 

Polsce Wyższej 
Szkoły Policji 
znajdujemy 
POLICJANTA 

A przy Urzędzie 
Skarbowym stoi 

BIZNESMEN, 
niestety  

ma puste 
kieszenie…  



W Szczytnie mamy 2 parki i 2 jeziora, tu też 
spotykamy Pofajdoki. Nad Dużym Domowy jest 

SPORTOWIEC, a nad Małym Domowym JEŹDZIEC 



Nad Dużym jeziorem jest molo,  
na daszku którego osiadł AMOR 

Oprócz parków powstał 
użytek ekologiczny 

Mała Biel, tu spotykamy 
ORNITOLOGA 



Ale Szczytno to nie tylko Pofajdoki,  
z naszego miasta pochodzi KRZYSZTOF KLENCZON  



Chata Mazurska 

MAMY TEŻ ZABYTKI 
Odnowiony Dworzec 

Kolejowy  
z upamiętnieniem 

niemieckiej nazwy naszego 
miasta – ORTELSBURG 



Nasz Ratusz, ruiny zamku  
i  wieża ciśnieo 



Internat  

Budynki należące do 
Browaru 

Szpital 



Kościoły 

Kościół 
Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii 
Panny 

Kościół Chrześcijan 
Baptystów 

Kościół 
Ewangelicki 



Budynki szkół 

I nasze PRZEDSZKOLE 



3. Możecie wybrać się z rodzicami na spacer szlakiem mazurskich Pofajdoków. Oczywiście 

zachowując przy tym zasady bezpiecznego poruszania się. Nie zapomnij o maseczce  

Koniecznie wyślijcie do nas zdjęcia ze spacerku  

 

4.Narysujcie domek wg instrukcji https://www.youtube.com/watch?v=JE4xQqRePZk. Wymieńcie 

figury geometryczne o których mowa w wierszyku. 

 

Aktywność popołudniowa: 

 Karta pracy załącznik nr 1 

 

 

Powodzenia Kaczuszki  
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