
KRAINA FANTASY 

 

Dzieci uczą się w domu, w ramach możliwości własnych i materiałów bądź form 

zapewnianych przez szkołę. Tak na chwilę obecną rysuje się nasza rzeczywistość. Niestety,             

w takie realia zdecydowanie może wkraść się nuda i monotonia. Zatem jak jej zaradzić? 

Poza zaproponowaną przez naszego psychologa Piotra Jaksinę zabawą (opisaną                

w artykule teatr) można wspólnie z dzieckiem narysować mapę. I to nie byle jaką! Mapę 

wymyślonego fantastycznego kontynentu, która może być zaczątkiem fantastycznej zabawy dla 

dzieci.  

Zabawa ta została wykreowana przez Panią Kamilę Zalewską-Firus i jest przedstawiana tutaj 

za zgodą autorki. 

Oto przebieg zabawy: 

1) Weź arkusz A1 (jeśli jest, jeśli nie można skleić kilka kartek), kilka kartek rozmiaru A6 (1/4 

A4), kredki, klej i kości do gry. Na arkuszu narysuj zarys kontynentu, wyspy, góry, rzeki, lasy, 

mokradła i jeziora. Są jednak pewne zasady: 

 

a) Z jeziora wypływa jedna rzeka. 

b) Nie ma rzek łączących wybrzeża kontynentu. 

c) Nie ma samotnych gór. 

d) Delty rzek to rzadkość. 

e) Góry wywołują cień opadowy. 

f) Płyty tektoniczne wpływają na kształt kontynentów. 

g) Płyty tektoniczne wpływają na umiejscowienie gór. 

h) Osady budowane są przy wodzie. 

i) Porty są budowane w osłoniętych miejscach. 

j) Pamiętaj o klimacie. 

k) ŁAM ZASADY!   

 

http://www.ppp2.edu.gdynia.pl/2020/03/22/a-moze-by-tak-teatr/


2) W wybranym narysuj/przyklej Zamek Bohaterów. Następnie daj dziecku do rzucenia 2 

kości sześciościenne i na kartce A6 narysujcie to, co wskazuje tabelka: 

 Miejsca na mapie krainy fantasy 

 
Wynik 1 2 3 4 5 6 

 
1 

Wrzosowisko 
fiołkowych 

wróżek 

Ruchome 
wydmy 

dżinnów 

Słone jezioro 
syren 

Piramida ludzi-
tygrysów 

Wioska starych 
magów 

Zdziczałe 
ogrody pełne 

goblinów 

 
2 

Latarnia 
maga 

pogody 

Podwodna 
cywilizacja 

rusałek 

Wioska w 
czaszce 

dinozaura 

Kopalnia soli 
powolnych 
golemów 

Podziemne 
miasto-oaza 

Miasto w 
koronach 

podtopionych 
drzew 

 
3 

Porzucone 
wesołe 

miasteczko 

Wydrążony 
lodowiec 
śnieżnych 
gigantów 

Wybuchowa 
szkoła 

alchemików 

Wyspa artystów 
i rzemieślników 

Osada 
barbarzyńskich 

wojowników 

Cmentarzysko 
wynalazków 

 
4 

Pałac 
pegazów w 
chmurach 

Labirynt 
bluszczu 
wesołych 

nimf 

Ogród 
drapieżnych 

kwiatów 

Wzgórze 
młodych gryfów 

Wyspa 
szczęśliwych 

psów 

Ruiny 
zamczyska 

czarnoksiężnika 

 
5 

Sieć tuneli 
kretoludzi 

Oaza 
żywiołaka 

wody 

Ukryta 
wioska ninja 

Gorące źródła 
wodnych 
smoków 

Lewitujące 
skały 

pterodaktyli 

Rozległy 
labirynt z 
żywopłotu 

 
6 

Diamentowe 
trzęsawiska 

Miasto za 
wodospadem 

Krasnoludzki 
tunel pod 

górą 

Las 
uzdrowicielskich 

duszków 

Koszary 
obrońców 
królestwa 

Całoroczny 
jarmark 

 

3) Przyklej rysunek na mapę i podpisz. 

Na początek przyda się około sześciu lokacji, ale spokojnie może być więcej. Nic nie stoi na 

przeszkodzie by wymyśleć też własne. 

4) Zadawaj pytania! 

● Kto tam mieszka i jak wygląda? Czy można to jakoś umieścić na rysunku? 

● Czym zajmują się mieszkańcy?  

● Co kupują i co sprzedają? 

● Co mają w nadmiarze, a jakie są niedobory? 

● Co warto tam zobaczyć? Może coś ciekawego jest tuż obok? 



● Jakie mają święta, festiwale i turnieje? 

● Jacy są słynni mieszkańcy? Można warto ich narysować? 

● Jakie mają kłopoty? 

● Kto wędruje po świecie?  

5) Wędrowcy 

● Jakie są środki transportu? (konie, smoki, teleportery, portale, latające dywany, pociągi, 

dyliżanse) 

● Jaka jest infrastruktura? Jakie lokacje są połączone drogami a jakie nie? A może pod 

mostem czyha jakiś troll? Czy na rozdrożach przydadzą się drogowskazy? 

● Szlaki handlowe, kupcy i karawany. Gdzie przebiegają? Gdzie się zatrzymują, aby 

odpocząć? 

● Zbójcy, odkrywcy i awanturnicy! 

● Tabory, stada i pielgrzymi, turyści 

A oto przykład rozbudowanej mapy 

 



Na podstawie tak narysowanej mapy można dalej układać wspólnie z dzieckiem różne 

historie, tworzyć scenariusze gier fabularnych czy po prostu spędzać miło i kreatywnie czas.  

Opracowanie: Mateusz Grygiel 

Materiały został opracowany na podstawie informacji zamieszczonych na stronie Fajerbol 

Junior. Serdecznie zachęcamy do wejścia na stronę. Jest tam wiele materiałów gotowych do 

wykorzystania przy twórczych zabawach z dzieckiem. 

https://www.facebook.com/FajerbolJr/
https://www.facebook.com/FajerbolJr/

