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Dzień dobry Rodzice i Dzieci z grupy Kolorki. 

Witajcie dzieci!  

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji artystycznej. Porozmawiamy na początek o naszym 

kraju, a później samodzielnie spróbujemy wykonać mapę Polski.  

 

Życzymy miłej zabawy! 

 

Część I 

Na początek posłuchajcie tej piosenki. Myślę, że na pewno ją kojarzycie. Spróbujcie ją zaśpiewać. 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&feature=emb_title 

         

 

Część II 

1. Teraz obejrzyjcie dla przypomnienia filmik o symbolach Polski. Słuchajcie uważnie, bo za 

chwilę usłyszycie kilka zagadek związanych z naszym krajem. 

https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c 

 

A teraz kilka zagadek: 

 

Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie 

A na niej biel jest i czerwień.(flaga) 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c


 

 

 
Na czerwonej tarczy, widnieje biały orzeł w koronie. 
Kto tego symbolu nie zna, niech ze wstydu zaraz spłonie.(godło) 
 
Herbem tego miasta, jest piękna syrenka 
która miecz i tarczę dzierży w swoich rękach. 
Od imienia syrenki i rybaka Warsa je nazwano, 
I stolicą państwa  polskiego mianowano. 
Przez nie rzeka Wisła przepływa, 
Zatem jak stolica Polski się nazywa? ( Warszawa), 
 
 

Ta szeroka rzeka płynie, 
 po polskiej krainie. 
Niczym błękitny, ostry nóż, 
 przecina Polskę wzdłuż. 
Pędzi od gór wysokich, przez Kraków i stolicę 
W niej rybak Wars ujrzał swą ulubienicę. ( Wisła) 
 
Zwie się Mazurek Dąbrowskiego, 
Choć Wybicki jest autorem. 
Pieśnią jest państwa polskiego 
Polski trzecim jest symbolem. (hymn) 
 
To miejsce w którym mieszkamy, to nasza ojczyzna 
To nasze państwo, każdy to przyzna. 
Pod biało-czerwonymi barwami się skrywa, 
Jak nasz piękny kraj się nazywa? (Polska) 

 
Źródło : http://boberkowy-world.blogspot.com/  

 
I jak, odgadliście wszystkie zagadki? Jestem pewna, że tak!  
 
 
To są sąsiedzi naszego kraju – Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy i Niemcy. 
 

 

http://boberkowy-world.blogspot.com/


 
 
To jest część mapy świata. Kraj zaznaczony na czerwono to Polska. 

 
 
2. Przedszkolaku, rysuj palcem po konturze mapy Polski. Następnie obrysuj 
mazakiem/kredką/ołówkiem kontur mapy Polski. Kartę pracy z konturem mapy 
znajdziecie na dole scenariusza. 
 
Przygotujcie: miska, masa solna, farby w kolorach: 
zielonym, białym, czarnym, czerwonym, żółtym, pomarańczowym. 
 
Opis pracy: 
Wsypujemy do miski składniki na masę solną. 
Przepis na masę solną: 
• szklanka mąki, 
• szklanka soli, 
• 125 ml wody. 
 
Całość należy wygnieść, aż do otrzymania jednolitej i gładkiej masy. 
Dzieci nakładają masę solną kontur Polski. 
Należy dzieci poinformować, że u góry mapy tereny są najbardziej płaskie, a na dole – 
wypukłe (góry). 
Zatem im dalej ku dołowi, tym grubość nałożonej masy solnej powinna się zwiększać. 
Następnie dzieci mieszają zieloną farbę z odrobiną farb czarnej i białej by powstały kolory: 
jasnozielony i ciemnozielony. 
Zadaniem przedszkolaków jest pomalowanie masy wg poniższego wzoru. 
 



 
 
Po skończonej pracy, wystaw mapę na słońce, by masa mogła wyschnąć. 
 
* Jeśli nie dysponujecie Państwo składnikami do wykonania masy solnej lub farbami, 
kontur mapy Polski można wydrukować w formacie A5, a dzieci mogą wykleić go np. 
kolorową plasteliną. 
 

Część III 
Na koniec dzisiejszych zajęć wykonajcie karty pracy, które załączam poniżej. 
 
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i bawcie się dobrze  
Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska 
 
 

 










