
DZIEŃ 5 ZABAWA PLASTYCZNA „POZNAJEMY BLIŻEJ MAPĘ POLSKI” 
 
 
Umiejętności dziecka: 

 wie, co to jest mapa 

 wykonuje masę solną 

 wykleja masą kontur Polski 

 maluje sylwetę mapy Polski z uwzględnieniem położenia kolorów  
 

1.  „Poznajemy bliżej mapę Polski” – rozmowa przy mapie Polski, na 
podstawie zdobytej wiedzy (przypomnienie i utrwalenie wiadomości 
(scenariusz z dnia 1): 

 Czy wiesz co to jest mapa? (mapa to bardzo mały obraz np. naszego 

kraju, przedstawiony na płaskiej powierzchni np. kartce; na tym obrazie 

znajdują się znaki, które oznaczają np. wody, miasta, góry, drogi 

kolejowe) 

 Obejrzyj z rodzicem  mapę Polski – na pewno macie mapę Polski w domu, 

porozmawiajcie nt. jej wyglądu 

 

 

 



Rodzic przypomina, że na północy Polski leży Morze Bałtyckie – wskazuje to 

miejsce na mapie – dziecko obiema rękami pokazuje fale na morzu.  

Rodzic pyta, jakim kolorem jest zaznaczone morze na mapie (niebieskim). 

Pokazuje także inne elementy oznaczone na niebiesko: rzeki i jeziora 

(przypominamy nazwę najdłuższej rzeki Polski);  wskazuje pasma gór na 

południu Polski i pyta, jakim kolorem są oznaczone (brązowym). Następnie 

Rodzic wyjaśnia, że między morzem i górami jest na mapie kolor zielony 

oznaczający niziny, czyli tereny dość płaskie, nisko położone – pokazuje to 

miejsce. Następnie  Rodzic pyta, w jakiej miejscowości jest  przedszkole – 

wspólnie z dzieckiem wskazuje i zaznacza miejscowość na mapie.  

 

Zabawa plastyczna MAPA POLSKI 

Potrzebne materiały i przybory: 1 szklanka soli + 1 

szklanka mąki, miska i woda do zarobienia ciasta, kilka 

łyżek oleju, karton z narysowanym konturem Polski 

(szablon na końcu scenariusza), farby; 

Wykonanie zadania: 

 przygotuj masę solną -  wsyp do miski 1 szklanka 

soli + 1 szklanka mąki, wymieszaj, dodaj trochę 

wody do zarobienia ciasta, kilka łyżek oleju – do 

uzyskania konsystencji plasteliny  

 

 wylep masą kontur Polski, tak by powstała przestrzenna mapa Polski 

zostaw do lekkiego wysuszenia a potem pomaluj farbami, domaluj Morze 

Bałtyckie, góry, niziny, za pomocą paska niebieskiej bibułki zaznacz rzekę 

Wisłę ( możesz też namalować ją mazakiem) 

 

 pokoloruj słowo POLSKA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

POLSKA 


