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KARTA EDUKACYJNA:
ZADANIA I WYZWANIA KRÓLA MACIUSIA 

DZIECI 4–9 LAT I OPIEKUNOWIE

Cześć, 
Nazywam się Król Maciuś, witaj w miejscu  

edukacji rodzinnej, gdzie wspólnie będziemy się 
bawić. Być może już mnie znasz, przypomnę tylko, 

że jestem postacią z książki „Król Maciuś pierwszy” 
którą napisał Janusz Korczak blisko 100 lat temu. 

Jestem królem i mam 7 lat, pobawimy się wspólnie?
Dziś chciałbym zabrać Cię w podróż po Europie, 

wybierzesz się ze mną?

Planowanie podróży
k 

Każdą podróż należy dobrze zaplanować. Pomoże nam w tym Minister do spraw 
planowania podroży. Wybrał różne rzeczy, które mogą się przydać.  
Zastanów się nad nimi i spośród poniższych rzeczy wybierz rzeczy,  

które będę potrzebne. Zaznacz te, które włożysz do plecaka.



Mapa
k

Naszą podróż po państwach Europy zaczniemy zgodnie  
z opowiadaniem jednego z Ministrów (znajdziesz je na dodatkowej 

kartce), który opowiedział mi pewną historię. Wczytaj się w nią  
i nakreśl trasę naszej podróży, łącząc punkty państw po kolei.

Postaraj się uzupełnić mapę. Każde z państw ma swoją flagę, mają 
one różne wzory i kolory. Spróbuj je pokolorować zgodnie z kolorami 
flag w atlasie. Niektóre z punktów zamiast flagi mają coś typowego 
dla krainy, na której leżą – uzupełnij. Gdyby potrzebna była pomoc, 

pamiętaj, że zawsze możesz kogoś zapytać o wskazówkę.



Zamek Króla Maciusia
k 

Ach, co to była za podróż! Zobacz, zwiedziliśmy prawie całą Europę.  
Nadszedł czas na odpoczynek, gdzie moglibyśmy swobodnie spędzić czas.  

Pomóż zbudować pałac Króla Maciusia, w którym wspólnie będziecie  
się bawić dalej. Minister od spraw liczb wykonał projekt.  

Połącz, proszę, wszystkie numery kolejno od 1 do 52. Zobaczysz, co powstanie. 
Pamiętaj, że rysunek możesz pokolorować według własnego pomysłu.  

Możesz dorysować też elementy, których brakuje – na przykład okna, dekoracje, 
czy rośliny tworzące ogród wokół zamku. Powodzenia!
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Zegary i czas
k 

Zegar to urządzenie, które pozwala mierzyć czas. To dzięki niemu wiemy,  
która jest godzina. W miejscu edukacji rodzinnej U króla Maciusia jest ich kilka.  

Poszukajmy wspólnie któregoś z nich i sprawdźmy, która jest godzina.  
Przerysuj cyfry i układ wskazówek na tarczy po lewej stronie.  

Poniżej wpisz godzinę za pomocą cyfr, jak w elektronicznym zegarze.

Czas na świecie mierzy się w różny sposób, zauważ, że w tym samym czasie  
w różnych miejscach na świecie są różne pory dnia i nocy. Niektóre z zegarów  

naszej przestrzeni pokazują czas z Nowego Jorku – stolicy Stanów  
Zjednoczonych Ameryki Północnej i Tel Awiwu – stolicy państwa Izrael.  

Postaraj się je znaleźć i zapisać odpowiednie godziny na tarczach zegarów.

warszawa

nowy jork

tel awiw

Uczta króla Maciusia
k 

Myślę, że najlepszym pomysłem będzie zaplanowanie  
wspólnego poczęstunku i zaproszenie znajomych. Co Ty na to?
Król Maciuś w jednej ze swoich komnat zorganizował przyjęcie 

urodzinowe dla koleżanek i kolegów z przedszkola. Przed Tobą stoi 
zastawiony stół, jednak talerze i naczynia są jeszcze puste. Pomóż, 

proszę, w przygotowaniach smakowitej uczty, zanim przyjdą goście. 

Maciuś ma kilka próśb: chciałby poczęstować gości czymś zdrowym; 
chciałby, by na stole znalazły się różne owoce, sok pomarańczowy, 
mrożona herbata z cytryną i ciastka owsiane; w centralnej części 

stołu będzie stał tort śmietankowy z wisienką na wierzchu. W uczcie 
wezmą udział goście z różnych krajów świata i Europy – możesz 
zaplanować menu tak, by każdy z nich mógł znaleźć na stole coś 

dobrego dla siebie, na przykład smakołyk kojarzony ze swoim krajem.



Lokomotywa
k 

Zgodnie ze wskazówką Ministra od spraw transportu w podróż  
wybierzemy się pociągiem. Na jednej z półek królewskiej biblioteczki  

znajdziesz książkę z wierszem „Lokomotywa”, jest ich kilka.  
Ten krótki wiersz napisał Julian Tuwim – jeden z żydowskich twórców.  

Na podstawie tekstu postaraj się uzupełnić puste wagoniki  
o rzeczy, których w nich brakuje. Część z nich jest do wycięcia. 

Pamiętaj, by ponumerować wagoniki zgodnie z kolejnością w wierszu. 
W pustych wagonikach narysuj to, co ty masz ochotę wziąć w podróż.
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