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Maroko 
Kolorowanki Edukacyjne 

 

 

Maroko to państwo położone w Afryce. Mieszkają w nim Arabowie, którzy bardzo lubią targować się 

na bazarach oraz Berberzy, którzy żyją w górach i na pustyni. W Maroku mamy piękne góry Atlas oraz 

pustynię Saharę, na której żyją wielbłądy jednogarbne, czyli dromadery. Marokiem rządzi król,   

a obowiązujące języki to francuski i arabski.  

 

Pokoloruj flagę Maroka: 

Pomaluj gwiazdę na zielono, a tło na czerwono.  
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Wielbłądy 

W Maroku jest pustynia Sahara, na której żyją wielbłądy. Najbardziej wytrzymałe wielbłądy to te, 

które mają jeden garb. Nazywają się one dromadery. Na dromaderach można podróżować przez 

Saharę. 

Pokoloruj wielbłąda. Domaluj pustynne otoczenie. 

 

 

 

 



 

                                                            

Strona | 3 

www.poznajemyswiat.pl 

Zapoznaj się z naszymi Warsztatami Podróżniczymi dla przedszkoli, szkół, 

bibliotek i domów kultury. Odkryj Podróżnicze Urodziny. Pobuszuj w Kufrze 

Pomysłów. Zaplanuj z nami Piknik. Polub nas na FaceBooku!  

Lampki oliwne 

W wielu domach w Maroku nie ma prądu. Gdy jest ciemno, Marokańczycy zapalają lampki oliwne. 

Trzeba ich używać ostrożnie, by się nie sparzyć i niczego nie podpalić. Taką lampkę miał również 

Alladyn z bajki – w jego lampie mieszkał dzin. Marokańczycy wierzą w dobre i złe dżiny – uważają,  

że dobre im pomagają, a złe przeszkadzają. Dobre dżiny według Marokańczyków lubią ładne zapachy  

i kolory, dlatego w Maroku jest bardzo barwnie i aromatycznie. 

Przyozdób swoją lampkę oliwną i dorysuj jej płomień.  
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Dywany 

W Maroku powstają piękne, słynne na cały świat ręcznie plecione dywany. Są one kolorowe i robi się 

je z wełny wielbłąda. Takie dywany mogą zdobić podłogi lub ściany.  Wielu Marokańczyków modli się 

pięć razy dziennie i nosi ze sobą zawsze mały dywanik, który służy do tego, żeby na nim uklęknąć do 

modlitwy.  

Według marokańskich legend, dywany te mogą latać. Pokoloruj dywan i wymyśl zaklęcie, które 

mogłoby służyć do  uruchamia marokańskiego  dywanu.   

  

 

Zaklęcie:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Marokańska herbatka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marokańczycy z rozkoszą piją tradycyjną herbatkę. Przyrządza się ją z zielonej herbaty, świeżej mięty 

 i dużej ilości cukru w charakterystycznych srebrnych imbryczkach. Przed podaniem nalewa się ją  

z wysoka i wlewa do dzbanka kilkakrotnie, by składniki wymieszały się dokładnie. 

Na tacce namaluj czajniczek i szklaneczki z herbatą. Narysuj tyle szklanek, ile osób jest w Twojej 

rodzinie.  
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Tadżin 

Marokańczycy najczęściej gotują swoje potrawy w ceramicznych garnkach – tadżinach. Wkładają do 

nich ziemniaki lub kaszę kuskus, mięso (kurczaka, owcę, kozę, krowę lub wielbłąda), warzywa i dużą 

ilość przypraw, a potem stawiają na ogniu. Potrawa jest zawsze pyszna i bardzo aromatyczna. 

Pomaluj swój tadżin w jak najpiękniejsze wzory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poproś rodziców, by przygotowali dla Ciebie kaszę kuskus, abyś skosztował tego, co jedzą dzieci  

w Maroku. 


