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W Beskidzie Niskim cicho się chowa,
nad rzeką Ropą, wioska Wysowa.

Pokoloruj widokówki przedstawiające miasta Małopolski.



Nim w Krakowie żył Wit Stwosz,
wieś tuż pod miał rycerz Sworz.
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Że wody tu są czyste, to chyba oczywiste,
wodorowęglanowo-magnezo-żelaziste. 
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Jak w Tatrach narciarze, w Krakowie piłkarze,
tu pierwszy klub mieli górscy kajakarze.
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Latem w klapkach, zimą w czapce,
nie ma szans na nudę w Rabce.
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Każdy poratuje zdrowie
nad Popradem w Żegiestowie.
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Ma strój Tatarzyna, konika, buławę
i właśnie buławą zaczyna zabawę.

Wieś nazwę ma miłą i nie od parady
do dzisiaj Śmigustne bywają tu Dziady.

Nas w jabłek hodowli to nikt nie dogoni.
A gdzie robią święto kwitnących jabłoni?
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Wieś nazwę ma miłą i nie od parady
do dzisiaj Śmigustne bywają tu Dziady.

W świątecznym koszyczku, prócz wędlin, pisanek,
jest jeszcze nieduży, drożdżowy ....

W Krakowie raz w roku odwiedza gad gada,
lecz jak się nazywa ta gadzia parada?

W Niedzielę Palmową w tej gminie, jak wiecie,
najwyższe się palmy widuje na świecie.

Mówili jej Mora lub Śmiertka. Ta panna
jest zimy symbolem, dziś zwą ją ....
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Pomóż zwierzynieckim chłopom znaleźć ich łodzie.
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Przepędź Tatara, gdzie pieprz rośnie!
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Hej, Małopolanki 
i Małopolanie!
Na sam koniec mamy 
tu dla Was zadanie:
dziesięć prostych pytań, 
więc wytężcie skronie
i sprawdźcie wyniki 
na ostatniej stronie.
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1. Kiedy zaczyna się kalendarzowa wiosna?
a) 12 lutego
b) 21 marca
c) 25 marca
d) 15 kwietnia

2. Jak nazywamy kukłę symbolizująca zimę?
a) Marzena
b) dziewanna
c) marzanna
d) Śmiertka

3. Co jemy w tłusty czwartek?
a) kotlety schabowe
b) pączki
c) twarożek
d) pomarańcze

4. Gdzie powstają największe palmy wielkanocne?
a) w Krakowie
b) w Zakopanem
c) w Lipnicy Murowanej
d) w Nowym Sączu

5. Kto to są pucheroki?
a) górnicy z kopalni soli w Bochni
b) sprzedawcy serów
c) chłopcy w wysokich czapkach recytujący wierszyki
d) dzieci w strojach krakowskich
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6. Co to jest Emaus?
a) sklep z zabawkami
b) teatr dla dzieci
c) jezioro
d) tradycyjny ludowy odpust urządzany w lany poniedziałek

7. Kto to jest lajkonik?
a) mały biały konik
b) konik na biegunach
c) brodaty jeździec na sztucznym koniku
d) konik na kółkach

8. Gdzie odbywa się Parada Smoków?
a) w Krakowie
b) w Krynicy
c) w Miechowie
d) w Bukowinie Tatrzańskiej

9. Jak się nazywa święto obchodzone w Łącku?
a) święto kwitnących śliwek
b) święto kwitnących tulipanów
c) święto kwitnącej jabłoni
d) święto kwitnących malin

10. Z czego słyną uzdrowiska?
a) z pysznej czekolady do picia
b) z wód mineralnych
c) z soku malinowego
d) ze słodkiej oranżady



BRAWO!
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Popatrz, dziewczynko 
i chłopczyku,
oto figurki do teatrzyku.
Kiedy wykonasz je z papieru,
spektakl też sam wyreżyseruj.
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Rozwiązania:

Strony 8-9
Lajkonik / Dobra / Łącko / Marzanna / Lipnica Murowana / 
Parada Smoków / Baranek

Strony 10-11
palMa
stokrotkA
Rzeka
kosZyk
kwiAty
Narcyz
dziewczyNka
hiAcynt

strony 18-21
Odpowiedzi:
1-b, 2-c, 3-b, 4-c, 5-c, 6-d, 7-c, 8-a, 9-c, 10-b





Wydawnictwo zostało zrealizowane przez 
Województwo Małopolskie w ramach projektu 

Przedszkolne Wychowanie do Wartości

www.malopolska.pl


