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Temat:  WYRUSZAMY NA WYCIECZKĘ PO POLSCE! 

•„Poznajemy bliżej mapę Polski ” – praca z mapą.  

 MAZUREK  DĄBROWSKIEGO-PIERWSZA ZWROTKA HYMNU 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ 

Dziecko słucha pierwszej zwrotki hymnu – Mazurka Dąbrowskiego – w postawie  

na baczność. Rodzic  mówi kiedy hymn jest grany, w czasie jakich uroczystości.  

Po wysłuchaniu hymnu dziecko siada przy mapie Polski. Rodzic pokazuje obszar Polski 

wyznaczony granicami. Wyjaśnia, że na północy Polski leży Morze Bałtyckie. Dziecko obiema 

rękami pokazują fale na morzu. R. pyta dzieci, jakim kolorem jest zaznaczone morze na 

mapie (niebieskim). Pokazuje także inne elementy oznaczone na niebiesko: rzeki i jeziora.  

R. wskazuje pasma gór na południu Polski i pyta, jakim kolorem są oznaczone (brązowym). 

Dzieci wstaje i swobodnie porusza się po pokoju. Gdy R. mówi: brązowy – dziecko stoi  

w rozkroku i, pochylając się do przodu, próbują dotknąć palcami podłogi (udając górę). 

Następnie R. wyjaśnia, że między morzem i górami jest na mapie kolor zielony oznaczający 

niziny, czyli tereny dość płaskie, nisko położone. R. pokazuje obszar gdzie znajduje miejsce 

zamieszkania i przedszkole. Jest to „mała ojczyzna”. 

•„Kolory na mapie” – praca z KP2.34.  

R. rozmawia z dzieckiem o tym, co przedstawia mapa z KP2.34. Niebieskimi liniami są 

zaznaczone rzeki: Wisła i Odra. W centralnej części kraju kolorem zielonym są zaznaczone 

niziny. Na północy – Morze Bałtyckie (dzieci odpowiadają, że trzeba pomalować tę część na 

niebiesko), a na nim statek. Na południu – góry (dzieci odpowiadają, że trzeba pokolorować 

je na brązowo). R. pyta: W jakiej miejscowości jest dom i przedszkole. Z pomocą R. zaznaczają 

tę miejscowość na mapie. Po wykonaniu zadania z mapą dziecko kolorują flagę. • KP2, kredki 

•„Wyruszamy na wycieczkę po Polsce!” – zabawa dydaktyczne.  

R. wyznacza na podłodze symboliczne granice Polski (za pomocą sznurka lub papieru toaleto-

wego). „Granica” powinna być w kilku miejscach przymocowana do podłogi taśmą 

dwustronną. Na wyodrębnionym w ten sposób terenie R. układa ilustracje przedstawiające 

charakterystyczne krajobrazy naturalne Polski: nadmorski, górski, nizinny.  

Piosenki dla dzieci – Jedzie pociąg z daleka – RosNutki 

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio 

Dziecko - „pociąg” i jedzie – najpierw dookoła granic Polski, w rytm piosenki Jedzie pociąg  

z daleka. Gdy R. wyłącza piosenkę, „pociąg” zatrzymuje się przy wybranej ilustracji.  

R. pokazuje ruch kojarzący się z danym miejscem, a dziecko naśladują:  

– krajobraz nadmorski – fale, pływanie, budowanie babki z piasku, fruwające mewy.  

– krajobraz górski – zjazdy na sankach/nartach, wchodzenie pod górę.  

– krajobraz nizinny – poruszające się korony drzew, zbieranie grzybów.  

Gdy piosenka się kończy, dzieci siada obok granic Polski. (wyznaczone sznurkami granice 

Polski) • CD, taśma dwustronna, długi sznurek lub rolka papieru toaletowego, ilustracje 

przedstawiające charakterystyczne krajobrazy naturalne Polski: nadmorski, górski, nizinny 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ
https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio


•Tu mi się podoba!” – malowanie farbami wybranej krainy Polski.  Dziecko, przechodzi przez 

„granicę”, rozgląda się i siada przy ilustracji, na której jest przedstawiony krajobraz, który mu 

się podoba. R. prosi, aby dokładnie  się przyjrzał, bo za chwilę będzie malować tę krainę 

geograficzną. Dziecko  siada przy stoliku i maluje krajobraz farbami. R. zachęca, aby 

zamalowało całą powierzchnię kartki. • kartki, farby 

                                                    

                                             

                

 

            

 

 



 

• Słuchaj tekstu czytanego przez osobę dorosłą i rysuj pośladach rysunków 

 



 

 

 

 



• KP2.34  W jakiej miejscowości jest twoje przedszkole. Z pomocą mamy, taty zaznacz je na 

mapie kropką. Jakimi kolorami zaznacza się na mapie wodę i góry?  

Na mapie Polski jest Morze Bałtyckie – pokoloruj je na niebiesko. Na dole mapy Polski 

znajdują się góry – pokoloruj je na brązowo. 

 

 


