
Zaplanuj swoją okolicę

Miasto to jego mieszkańcy i mieszkanki, osoby, które przyjechały do pracy albo do szkoły, 

turyści oraz siatka ulic, mostów i placów, stojących przy nich biurowców, budynków miesz-

kalnych, centrów handlowych, sklepów i zakładów usługowych, banków, urzędów, szkół, 

szpitali, muzeów, parków i kościołów oraz przystanków autobusowych.

Kiedy jedne dzielnice rozwijają się, inne stoją w miejscu lub podupadają. W starych dzielni-

cach trudno czasem o zmianę (budynki były stawiane gęsto, z przeznaczeniem na mieszka-

nia), z kolei w nowych czasem zapomina się o przystankach autobusowych i szkołach. 

Wypisz budynki i obiekty, które Twoim zdaniem powinny znajdować w odległości 15 minu-

towego spaceru od domu. Zastanów się co dobrze jest mieć w najbliższej okolicy. Sklepik 

spożywczy, warzywniak, bibliotekę? A może ławkę, dom kultury lub plac zabaw?

W ten sposób przygotujesz kwestionariusz zagospodarowania okolicy. 

Zabierz rodziców na spacer. Sprawdźcie, czy wszystkie miejsca wypisane na Twojej kartce 

znajdują się też w okolicy. Zaznaczcie je na rysowanym podczas spaceru planie sytuacyjnym. 

Jeśli chcesz, możesz przed spacerem narysować prostą mapkę okolicy - będzie ci łatwiej. 

Po powrocie do domu zaznacz innym kolorem te miejsca, których w Waszej okolicy brakuje. 

Czemu tak jest? Z których możesz zrezygnować, a które są w Twojej opinii niezbędne? 

Zaproponujcie zmiany i spiszcie argumenty za Twoimi propozycjami ulepszenia dzielnicy.

 Znajdź w Internecie kontakt do radnych miejskich, np. na oficjalnej stronie Rady Warszawy: 

http://www.radawarszawy.um.warszawa.pl/rada/RadniKadencji2018-2023

Zrób zdjęcie planu sytuacyjnego i notatki. Prześlij radnym z prośbą o ustosunkowanie się do 

Twojej propozycji. W zrobieniu tego pomogą Ci wskazówki z karty „Najmłodszy radny w mie-

ście – sprawdźmy, czym się zajmuje?”

Żeby Warszawa była zawsze ładna, wygodna, bezpieczna i sympatyczna, wszyscy miesz-

kańcy muszą się starać. A Ty właśnie dodajesz swoją cegiełkę! Gratulacje! 

Przebudziłam się w nocy i przestraszyłam ogromnie, widząc, że jestem sama jedna. Za-

częłam płakać; dopiero po pół godzinie przyszedł borowy z latarką, zabrał mnie do siebie 

i nazajutrz odprowadził do domu”.

Piszą często dzieci miast o śpiewie skowronka, a nie wiedzą, że skowronek fruwając śpie-

wa, nie siedzi na drzewie.

Guta zna skowronka, widziała, jak rolnik pracuje, a wrony, gawrony i kawki idą za rolni-

kiem i zjadają robaki, i w pracy z nieba błogosławi rolnikowi skowronek.

Dziwna jest opowieść dziewczynki podpisanej nazwiskiem, ale bez imienia.

„Jednego dnia okradli dwie rodziny. Było akurat pranie. Mamusia zauważyła, że w spichrzu 

jest jasno. Spichrz był zamknięty, ale dachówki rozsunięte. Nazajutrz złodziej chciał sprze-

dać skradzione obrusy i  kołdry, ale znajomy je poznał i  prędko przyszedł zawiadomić. 

Tatuś pobiegł do policji; policja go zatrzymała. Kiedy zaczęli go bić, mamusia prosiła, żeby 

przestali, a tatuś dał mu chleba na drogę”.

Prędko przeprosiła się Esterka ze swoją koleżanką i „od wtedy dobrze już żyją”.

Jedna z dziewczynek słyszała radio po raz pierwszy w życiu i bardzo się jej podobało.

Gdy piszą chłopcy, muszą być żarty, wesołe opowiadania.

Cieszy się jeden, że niedługo wakacje, bo nie lubi się uczyć. Drugi lubi się uczyć z kole-

żanką, która ma fabrykę cukierków. Prędko kończy lekcję i  zaczyna pakować cukierki. 

Koleżanka się gniewa, bo jedzenie przeszkadza w nauce.

Ciekawe opowiadanie Tobiasza:

„Mam wielu kolegów. Jeden był zawsze wesół, nigdy się nie gniewał. Założyłem się 

o 20 groszy, że go doprowadzę do złości. Raz w piątek wieczorem, gdy kolega się mył, po-

szedłem do niego i zastukałem do drzwi, i zacząłem wołać. Kiedy otworzył drzwi i zapytał 

się, czego chcę, powiedziałem, że chcę się dowiedzieć, dlaczego piec jest zimny, jeżeli się 

nie pali. Kolega Szymek odpowiedział. Tak kilkanaście razy zawracałem mu głowę, a on 

zawsze odpowiadał spokojnie, bez gniewu. Nie udało mi się go rozzłościć i przegrałem 

20 groszy.

Kiedy opowiedziałem później, dlaczego mu zawracam głowę, śmieliśmy się razem”.

Na zakończenie wspomnienie chłopca z rodzinnej wsi Paprotni.

„Mój kolega Albin był bardzo łakomy. Raz rodzice wyjechali do ciotki, służąca poszła kupić 

mleko; zostawszy sam, otworzył spiżarkę i dziobał konfitury, a potem bułkę nasmarował 

bardzo grubo szarym mydłem, myśląc, że to miód. Szare mydło mu nie smakowało – wszy-

scy się z niego śmieli”.

[Janusz Korczak]
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Więcej numerów „Małego Przeglądu” znajdziesz w bibliotece www.polona.pl.
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