
27.04.2020r. 

„Palcem po mapie” 

 

Dzień dobry kochani:) 

 

 

W tym tygodniu obchodzimy Dzień bardzo ważny dla każdego Polaka - małego i dużego! - 

Święto Konstytucji 3 Maja. 

Z tej okazji porozmawiamy o naszej ojczyźnie:) 

 

Dzisiaj przyjrzymy się nieco bliżej pewnemu kształtowi, który dobrze znacie:) A co to 

takiego, zaraz sami się przekonacie ;) 

 

 

 

1. Na początek kolejna lekcja rytmiki! Poskaczmy przy długich i krótkich dźwiękach :) 
 

Przypomnimy sobie jakie nutki znamy i odpowiednio się do nich poruszamy ;) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U 

 

 

2. Spróbujcie rozwiązać zagadkę, a dowiecie się, co będzie tematem naszych zajęć:) 
 

Co to jest? Na pewno zgadniecie! 

Całą Polskę na tej karcie odnajdziecie! 

 

Oczywiście chodzi o MAPĘ POLSKI! :) 

 

3. "Palcem po mapie" czyli jestem małym podróżnikiem ! :) 

 

Sprawdźcie, czy macie w domu papierową mapę Polski. Usiądźcie wygodnie, zamknijcie 

oczy i wskażcie palcem dowolne miejsce na mapie. Otwórzcie oczy i spróbujcie odczytać, 

dokąd "dojechaliście" :) 

 

 

4. Kiedy swoją mapę weźmiesz w ręce, to pamiętaj o krótkiej piosence:) 
 

Posłuchajcie piosenki i spróbujcie wskazać kierunki na mapie Polski: północ, południe, 

wschód oraz zachód. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LLMb3HwnLsY&pbjreload=10 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U
https://www.youtube.com/watch?v=LLMb3HwnLsY&pbjreload=10


5. "Wiem gdzie mieszkam!" - to nie koniec zabaw z mapą :) 

 

Spójrzcie uważnie na mapę. Czy potraficie odszukać miejscowość, w której mieszkacie? 

Wskażcie ją paluszkiem :) Udało się? Brawo!  

 

Teraz wskażcie palcem stolicę Polski. Czy pamiętacie jak się nazywa? 

Oczywiście to ... WARSZAWA :) 

 

Otwórzcie załącznik "Legenda Mapy Polski" i spróbujcie odszukać obiekty na mapie Polski:) 

 

 

6. "Wycieczka krajoznawcza" - Polska to moja ojczyzna! 
 

Zapraszam Was do obejrzenia prezentacji o Polsce. Przypomnijcie sobie, o czy powinien 

pamiętać każdy Polak i Polka! 

 

 

7. "Wszystkie Mądre Sówki rozwiązują łamigłówki" - czyli pora na kilka zagadek o 

Polsce. 
 

Jeśli uda Wam się rozwiązać zagadkę, odszukajcie odpowiednią ilustrację z załącznika 

"Różne miejsca w Polsce". 

 

Na północy kraju lata mewa śmieszka. 

Czy wiesz przedszkolaku, 

nad jakim morzem mieszka? 

 

(Morze Bałtyckie) 

 

Choć daleko od morza leżą te góry, 

to górale tak za Bałtykiem wzdychają, 

że wielki staw między górami, 

Morskim Okiem nazywają. 

 

(Tatry) 

 

Pływa łódka po jeziorze, 

a po niebie suną chmury. 

W lasach biega pełno zwierza, 

wiesz gdzie leżą pojezierza? 

 

(Mazury) 

 

Płynie przez Polskę błękitna wstęga, 

Od Baraniej góry do Bałtyku sięga. 

 

(Wisła) 

 

Na południu Polski pagórki i doliny, 



tworzą rozległe i piękne wyżyny. 

A na północy królują równiny, 

tereny bez pagórków zwą się... 

 

(niziny) 

 

 

8. "Co widzicie na zdjęciach?" - burza mózgów:) 
 

Otwórzcie załącznik "Co widzicie na zdjęciach?".  

Wylosujcie lub wskażcie paluszkiem fotografię i spróbujcie powiedzieć, co się na niej 

znajduje:) 

 

Jestem pewna, że będziecie mieć wiele ciekawych pomysłów:) 

 

 

9. Teraz kołem zakręcicie i wasze języczki poćwiczycie:) 

https://wordwall.net/pl/resource/1157137/ćwiczenia-usprawniające-mięśnie-buzi-i-

języka 

 

 

10. Dla chętnych przesyłam kilka dodatkowych zadań: 

 

Karta Pracy nr 1 

 

Postarajcie się przeciąć obrazek zgodnie z liniami. Następnie odczytajcie nazwę najwyższego 

polskiego szczytu. 

 

Karta Pracy nr 2 

 

Spróbujcie rozszyfrować wyrazy zgodnie z podanym kodem. 

 

Karta Pracy nr 3 

 

Pokolorujcie odpowiednie pola w pustych kratownicach, tak aby uzyskać wszystkie symbole 

Polski. 

 

Kata Pracy nr 4 

 

Najtrudniejsze zadanie! Z pomocą rodziców spróbujcie połączyć nazwy głównych polskich 

rzek z ich rysunkami na mapie. 

https://wordwall.net/pl/resource/1157137/ćwiczenia-usprawniające-mięśnie-buzi-i-języka
https://wordwall.net/pl/resource/1157137/ćwiczenia-usprawniające-mięśnie-buzi-i-języka


 

 

11.  "Najlepsza mapa na świecie! Drugiej takiej nie znajdziecie! "  - pora na pracę 

plastyczną! 

 

Spróbujcie na dużym arkuszu papieru narysować kontur mapy Polski. Zadanie to możecie 

wykonać również na podłodze, wyklejając kontur za pomocą taśmy malarskiej. 

 

Następnie poszukajcie w domu lub w ogrodzie różnych drobnych przedmiotów, którymi 

chcielibyście wypełnić waszą mapę, np. kamyki, trawa, kasza, ryż, makaron, muszelki, itp. 

Udanej zabawy!!! 


