
Zanim przejdziemy do wykonania dzisiejszych zadań, chciałam Was 

„zapoznać” z kilkoma osobami z naszego regionu, które z ogromną 

pasją tworzą dla nas swoje prace. 

Pierwszą osobą jest pani, która wyplata ze słomy, zobaczcie film: 

https://www.youtube.com/watch?v=KaCzdqRIc3A  

Naszym wspaniałym malarzem jest: 

http://franczak-galeria.prv.pl/index.php  

Spotkaliście się w Strzyżowie z rzeźbami, w filmie zobaczycie ich 

twórcę: 

https://www.youtube.com/watch?v=7aKsM3_Giqg  

Prace hafciarskie wykonuje pani: 

http://www.lgdleader.pl/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=214:dorota-rzenikiewicz-stawarz&catid=66:gmina-

strzyow&Itemid=177  

 

1. Posłuchajcie piosenki pt. „Najpiękniejsze miejsce świata”, 

postarajcie się jej nauczyć: 

https://www.youtube.com/watch?v=iVG0iRLjMqE  

I. Są na całym świecie tysiące miasteczek 

i są też wioski jak z bajeczki. 

Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce, 

Tam domki, łąki, pola, rzeczki. 

Ref.: A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu. 

Tutaj swoje mam radości i troski.  

Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam.  

Tu jest mój kawałek Polski. 



Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo, w lewo, w tył i w przód! 

Taki to mój mały cud. 

II. Słychać tu tramwaje i gwar na chodnikach. 

Gdzie indziej, jak gdaczą sobie kurki. 

W jednym miejscu śmiechy, a w drugim muzyka, 

a w trzecim cicho płyną chmurki.  

Ref.: A ja mieszkam właśnie tu… 

III. Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem. 

Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje. 

Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem. 

Ja także kocham miejsce swoje.  

Ref.: A ja mieszkam właśnie tu… 

 

2. Zamieńcie się teraz w twórcę ludowego ( do wyboru): 

• garncarz - ulepienie z plasteliny, masy solnej miseczki, 

• łyżkarz - pomalowanie drewnianej łyżki we wzory ludowe 

mazakami, 

• kowal - wykonanie ozdoby z drucika kreatywnego, jeśli 

posiadacie, 

• tkacz - uplatanie z włóczki bransoletki na rękę. (Może zainspiruje 

Was moja bransoletka, którą wykonałam techniką makramową): 

 



 
• poeta – wymyślicie swój własny wiersz… 

Ja mam dla Was mój, z mojej szuflady…, który powstał w kwietniu: 

Przez pole pszenicy pisklęta pędziły. Pozieleniły przednie piórka, 

pazurki pobrudziły - pomogły pisankom pomalować proste paski. 

Potem pisklęta poszły pod prąd potoku - pozbierały piasku - pisanki 

posypały. 

Piękne pisanki powstały! Prace  pisanek - przedstawcie proszę... 

Jeśli coś Wam się uda stworzyć, pochwalcie się zdjęciami wysyłając 

je na adres: bozena_19@poczta.onet.pl 

 

 

 

 

Pani Bożena 

 


