
ZDALNE NAUCZANIE - propozycja zabaw i ćwiczeń na temat „Mapa Polski” 

Drogie Dzieci, drodzy Rodzice! 

W dniu 29.04.2020 r. proponujemy Wam realizację poniższych zabaw i ćwiczeń.  

Życzymy udanej zabawy! ☺ 

1. Wysłuchaj wiersza „Kim jesteś?” i odpowiedz na pytania: 

 

Ewa Stadtmuller „Kim jesteś” 

 

Czy wiesz, kim jesteś? 

− To oczywiste! 

Co ci jest bliskie? 

− Znaki ojczyste. 

Ojczyste barwy 

− biało – czerwone. 

Ojczyste godło 

− orzeł w koronie. 

Ojczyste w hymnie 

− mazurka dźwięki, 

no i stolica 

− miasto syrenki. 

I jeszcze Wisła 

co sobie płynie: 

raz na wyżynie, 

raz na równinie, 

i mija miasta 

prześliczne takie… 

− Już wiesz, kim jesteś? 

− Jestem Polakiem. 

 

Pytania: 

- Co jest bliskie osobie z wiersza? 

- Jakie znasz znaki ojczyste- symbole narodowe? 

- Jak nazywa się stolica Polski ? 

- Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Polsce? 

- Kim jest osoba z wiersza? Czy Ty też możesz tak o sobie powiedzieć? 

 

 



2.  Obejrzyj poniższą mapę Polski: 

 

Grafika pochodzi ze strony https://puzzlefactory.pl  

 

 

Wskaż palcem: 

- Morze Bałtyckie 

- Tatry – najwyższe góry w Polsce 

- Wisła – najdłuższa rzeka w Polsce 

- Warszawa – stolica Polski 

A teraz obejrzyj mapę Polski w atlasie i zastanów się, gdzie trzeba zaznaczyć na naszej mapie 

Wrocław. Czy wiesz co oznaczają różne kolory na mapie?  

https://puzzlefactory.pl/


 

Mapa pochodzi ze strony:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Mapa_Polski.png  

Kolory brązowe wskazują nam miejsca w Polsce, które są położone najwyżej, czyli obszary GÓRSKIE. 

Kolorem niebieskim zaznaczane są ZBIORNIKI WODNE (morza, oceany, rzeki, jeziora itp.).  

Teraz już wiesz, że w Polsce mamy morze, góry, lasy. Są tutaj zarówno duże miasta jak i małe wioski. 

Płyną tutaj również rzeki, a gdy przyjrzysz się mapie w atlasie, na pewno zobaczysz jeszcze m.in. jeziora 

☺ 

3. A teraz spróbuj ułożyć puzzle interaktywne z powyższą mapą: 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/228215-mapa-polski-puzzle-dla-dzieci  

 

4. Aktywność plastyczna „Mapa Polski” – spraw, aby poniższy kontur mapy Polski stał się kolorowy! 

Możesz wykorzystać do tego kredki, pisaki, możesz wykleić mapę plasteliną, kuleczkami z bibuły, 

metodą wydzieranki z papieru kolorowego – weź to co masz w swoich zbiorach i do dzieła! ☺ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Mapa_Polski.png
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/228215-mapa-polski-puzzle-dla-dzieci


 


