
WITAMY KOCHANE ,,CHOCHLIKI”

W tym tygodniu zapraszamy Was do kosmicznej krainy, w której mieszkają 
planety, gwiazdy, meteory, księżyc oraz słońce.
Życzymy Wam miłej zabawy i nauki……

PONIEDZIAŁEK

1.Wysłuchaj opowiadania i odpowiedz na pytania:

óra wygrała kosmiczny prPodróż w kosmos

Był  sobie kiedyś chłopiec, który marzył  o podróży kosmicznej.  Chciał  polecieć na

Marsa.  Pewnego dnia wziął  udział  w konkursie  wiedzy o kosmosie i  zajął  w nim

pierwsze  miejsce.  Wygraną  była  wycieczka  na  jego  ulubioną  planetę  Mars.



W czasie podróży statkiem kosmicznym podziwiał planety i gwiazdy. Po wylądowaniu

przywitał  go mały Marsjanin, który nazywał  się Piksi.  Dowiedział  się od niego, że

Marsjanie żyją podobnie jak ludzie na Ziemi. Zakupy robią w sklepach, wieczorami

chodzą do kina i teatru, a małe dzieci do szkoły, i tak jak on uczą się dodawania,

odejmowania  i  tabliczki  mnożenia.  Najbardziej  spodobały mu się  ich  samochody,

które  nie  jeżdżą  po  ulicach,  tylko  latają  w  powietrzu.  Na  koniec  jego  wyprawy

pożegnał  się  z  Piksim  i  zaprosił  go  do  siebie  na  Ziemię.

Podróż ta długo pozostanie w jego pamięci będzie czekał  na swojego przyjaciela

Piksiego.

-gdzie chciał polecieć chłopiec i o czym marzył ?
-co wygrał chłopiec w konkursie?
-co podziwiał w kosmosie?
-jak miał na imię Marsjanin?
-co dowiedział się chłopiec o Marsjanach?

Po  wysłuchaniu  opowiadania  możesz  narysować  postacie  występujące
w opowiadaniu.

2.A teraz zapoznaj się z Układem Słonecznym i planetami. Rodzice przeczytają 
Tobie nazwy planet.





























3.Podaj nazwy obrazków i powiedz jaką głoskę słyszysz na początku:

4.Na zakończenie dnia –zagadki. Możesz wskazać rozwiązania według 
obrazków lub narysować:

Kosmiczne zagadki

Co to za przestrzeń między Ziemią, Księżycem planetami oraz między gwiazdami? (kosmos)

Zawsze jest nad nami. To płacze czasami deszczem, to śmieje się słońcem albo gwiazd tysiącem.
(niebo)



Kiedy po niebie wędruje nocą, dokoła niego gwiazdy migocą. Raz jest jak rogalik, raz okrągły jak talerz.
Kiedy słońce wschodzi, wnet z nieba ucieka.(księżyc)

Co to za złota świetlana kula, która swym ciepłem Ziemię otula?(słońce)

Z ziemi do gwiazd mknie pocisk złoty, szybszy niż wiatr i samochody.(rakieta)

W dzień ich nie ujrzysz, chociaż są nad nami. Można je zobaczyć nocą i wieczorami. (gwiazdy)

Co to za okrągła planeta, na której bez wody, tlenu i słońca nie byłoby życia.(Ziemia)

WTOREK

1.Posłuchaj piosenek i powtórz nazwy planet usłyszane w piosence, możesz 
tańczyć w dowolny sposób przy muzyce:

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI

https://www.youtube.com/watch?v=RKbnq2AAHQw

2.Wydrukuj 2 razy ilustracje planet, sklej ze sobą dwustronnie. Możesz ułożyć 
je wg kolejności od Słońca. Baw się w Kosmiczną Przygodę:

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI
https://www.youtube.com/watch?v=RKbnq2AAHQw


3.Wytnij obrazki na dole strony i wklej w prawidłowe miejsce-dopasuj rytmy:







4.Rakiete, słońce i astronautę pokoloruj wg wzoru, możesz też wykleić 
plasteliną lub kolorowym papierem:



ŚRODA

1.Policz elementy na obrazkach , zamaluj cyfrę, która wskazuje ilość 
elementów:





2.Gra w karty ,,Kosmiczny Piotruś”:
Karty należy wydrukować 2 razy.

Gra ,,Kosmiczny Piotruś”

Na początku gry gracze wykładają na stół pary z posiadanych przez siebie kart. Następnie
przystępując do właściwej gry, gracz z największą liczbą kart pozwala wyciągnąć od siebie
jedną  kartę  kolejnemu graczowi.  Jeśli  gracz  wyciągnie  kartę  pasującą  do  pary  z  którąś
z posiadanych kart, wówczas wykłada tę parę na stół.

3.Wytnij figury z kolorowego papieru i naklej na kartkę aby powstała rakieta:



4.Na zakończenie możesz zrobić Kosmiczną Pisankę:
https://www.youtube.com/watch?v=Sj2QLWeUr-Q

https://www.youtube.com/watch?v=Sj2QLWeUr-Q


CZWARTEK

1.Prosimy rodziców o przeczytanie dzieciom wiersza, a Wy drogie dzieci 
odpowiadacie na pytania dotyczące treści:

Słuchanie wiersza „Planety” B. Formy

Słońce to gwiazda, świeci na niebie.
Ciepłe promienie wysyła do Ciebie.
Merkury, Wenus to Słońca sąsiedzi,
może je człowiek kiedyś odwiedzi?

Potem jest Ziemia, wszyscy ją znamy.
Za Ziemią Mars częściowo zadbany.
Pokryty pyłem oraz skałami
i nieczynnymi już wulkanami.

A dalej Jowisz, Saturn i Uran,
Neptun hen w gwiezdnych chmurach.
Wokoło Słońca się przemieszczają
i tajemnice swoje wciąż mają.

b) Pytania mające na celu usystematyzowanie wiedzy:

-Jak nazywa się miejsce, w którym znajdują się słońce i planety?- kosmos, przestrzeń
kosmiczna, wszechświat
- Czym jest słońce?- gwiazdą
- Co robią planety w stosunku do słońca?- krążą
- Jak nazywa się tor po którym poruszają się planety?- orbity
- Ile planet krąży wokoło słońca? 9 (w tym Pluton to planeta karłowata)
- Czy potraficie podać kolejno nazwy planet w Układzie Słonecznym?
- Którą planetą z kolei od słońca jest ziemia?- trzecią
- Która planeta jest największa, a która najmniejsza?
- W jaki sposób można udać się w kosmos i kto może tego dokonać?

2. A teraz trochę się rozruszamy, a więc ruszamy w kosmos i ćwiczymy:
https://www.youtube.com/watch?v=SCMAcaNwGwo

„Kosmiczna gimnastyka” – zabawy ruchowe

„Mój pojazd”

– Dzieci poruszają się po dywanie naśladując różne pojazdy. Gdy usłyszą sygnał gwizdka – 

zatrzymują się.

„Rozmowa z kosmitą”

 – Dzieci poruszają się po sali podskokami obunóż. na hasło „kosmita” – zatrzymują się, 

dobierają w pary i prowadzą rozmowę w języku kosmitów np. plumiku ba mi, ki damu robu.

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


 „Dotykamy gwiazd”

– Dzieci wykonują podskoki obunóż.

 „Huśtawka z ufoludkiem”

 – Dzieci dobierają się parami. w parach podają sobie ręce wyprostowane w łokciach. Jedno 

dziecko wykonuję przysiad, a drugie wykonuje wspięcie na palcach.

„Marsz”

 – Dzieci maszerują po obwodzie koła z równoczesnym wypowiadaniem rymowanki: „Ufoludka 

dziś spotkałem, do zabawy zapraszałem”

3.Pamiętacie naszą zabawę w memo? Zasady są proste-przygotowujesz 2 pary
kartoników.  Potem  losowo  rozkładasz  kartoniki  na  stole(odwrócone)
i  próbujcie  odnaleźć  pary.  Osoba ,  która  znajdzie  dwa takie  same obrazki,
zachowuje je dla siebie i ma prawo do kolejnego ruchu-zdobywa punkt.
Ta gra doskonali u dzieci pamięć i koncentrację.





4.Połącz cień z obrazkiem:





5.Ćwiczenie graficzne-połącz kropki

ZADANIE DLA CHĘTNYCH



1. Rozetnij paski z cyferkami i ułóż w kolejności:

2.Pokoloruj rakietę .Doklej gwiazdki i księżyc. Pokoloruj tło.



3. Ufo z papierowych talerzyków.



PIĄTEK

1..Wprowadzenie w temat zajęcia.

Rozmowa z dziećmi nt. naszego miejsca we wszechświecie:
-Czy wiecie gdzie mieszkamy?
-Jak nazywa się miejscowość, kraj, kontynent na którym mieszkamy?
-Jak nazywa się planeta, na której mieszkamy?
– A gdzie znajduje się nasza planeta?
– Co to jest kosmos?- burza mózgów.

2.Oglądanie mapy Układu Słonecznego

Objaśnienie co przedstawia:

Przyjrzyjcie się planetom krążącym wokół Słońca – to Układ Słoneczny. Planety  krążą wokół 

ogromnej gwiazdy – Słońca.

-Zachęcenie dziecka do zadawania pytań nt. innych obiektów znajdujących się na mapie.

-Omówienie różnicy między gwiazdą a planetą:

Gwiazda to takie ciało niebieskie, które ma w sobie tyle energii i światła, że emituje ją czyli 

wysyła oświetlając i ogrzewając krążące wokół tej gwiazdy planety. Czyli krótko mówiąc 

gwiazdy świecą światłem własnym, planety świecą światłem odbitym



„ Wyklaszcz obrazki”- zabawa ruchowa.

Dziecko maszeruje wg polecenia rodzica : gdy muzyka gra cicho, chodzą na placach, gdy
głośno, na pietach.  Na przerwę w muzyce,  n-l  unosi sylwetę :  rakiety/kosmonauty/planet,
a dzieci wyklaskują nazwę prezentowanego obiektu.

3. Wysłuchanie wiersza Urszuli Piotrowskiej – Trampolinek w kosmosie

Mknie Trampolinek w kosmos rakietą,

Żeby się z bliska przyjrzeć planetom.

Patrzy, jak krążą, krążą bez końca

Po swych orbitach wokoło Słońca

I po kolei nazwy wymienia:

Najpierw Merkury, Wenus i Ziemia,

Mars jest następny, za Marsem Jowisz

(wierzyć możecie Trampolinkowi)

I dalej Saturn, a za nim Uran,

Wreszcie na końcu mamy Neptuna!

Mknie Trampolinek, goni komety,



Kosmos podziwia z okien rakiety.

Zapas paliwa ma jeszcze spory,

Chętnie odwiedza więc gwiazdozbiory

I Niedźwiedzicom, Dużej i Małej,

zdjęcie za zdjęciem robi wspaniałe.

Kurs teraz nowy na Księżyc bierze

I już po chwili biega w kraterze,

a za nim łazik krok w krok się kręci,

bo na zabawę ma wielkie chęci.

Koniec zabawy, bo Ziemia wzywa!

Czy ta wyprawa była prawdziwa?

Pytania do wiersza:
1. Czym Trampolinek wybrał się w podróż?
2. Czemu chciał się przyjrzeć?
3. Po czym krążą planety?
4. Dookoła czego krążą planety?
5. Jakie planety widział Trampolinek?

4.Zabawa muzyczna „Do rakiety” lub  Zabawa z nagraniem Roboty i ufoludki.
Rodzic zaprasza dziecko w długą podróż kosmiczną. Zadaniem dzieci będzie rozpoznanie,
jaki element podróży sugeruje muzyka, i wykonanie interpretacji ruchowej. Zabawa składa się
z 4 części: Lot rakiety   – Planeta robotów  – Lot rakiety   – Planeta ufoludków.  W czasie lotu
 dz.biegają    z  dłońmi  splecionymi  nad  głową  (to  czubek  rakiety).  Lądują  na  odgłos
lądowania, powoli kucając. Na planecie robotów poruszają się w zautomatyzowany sposób
(jak roboty). Na planecie ufoludków śpiewają po „ufoludzku” lub poruszają się dowolnym
sposobem przy muzyce.

https://akademia.pwn.pl/material/track_27,37810.html
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