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TEMAT: Gwiazdozbiory 
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1. Za chwilę wyruszymy w kosmiczną podróż, ale musimy przygotować się do 

drogi i trochę rozruszać. 

 

Prawa noga, wypad w przód, (unosimy do góry prawą nogę i opuszczamy ją  

w przód) 

a rękoma zawiąż but. (kucamy do wysuniętej nogi i udajemy wiązanie buta) 

Powrót, przysiad, dwa podskoki, (wracamy do pozycji stojącej, robimy przysiad 

i dwa podskoki) 

w miejscu bieg i skłon głęboki. (bieg w miejscu i skłon z wyprostowanymi 

nogami, staramy się dotknąć palców u stóp) 

Wymach rąk w tył i do przodu (wysuwamy ręce do tyłu i do przodu) 

Już rannego nie czuć chłodu. (stajemy wyprostowani). 

 

2. Dzisiaj „Lecimy w kosmos" – teraz już naprawdę zaczynamy kosmiczną 

przygodę. 

Zabawa ruchowo – naśladowcza. 

Opowieść ruchowa „Lecimy w kosmos” (wg K. Kutyła) 

 

(dzieci pokazują) 

 

    Skoro wszystkim udało się odgadnąć o czym dziś będziemy rozmawiać to czy 

nie chcielibyście wybrać się teraz w kosmiczną podróż?…. 

 

Zanim wystartujemy musimy najpierw odpowiednio się ubrać, a więc wkładamy 

kosmiczny kombinezon – najpierw prawa, teraz lewa noga…gotowe?….jeśli tak 

to …szuuuu…..zapinamy w naszych kosmicznych kombinezonach suwak…to 

jednak nie koniec naszej kosmicznej garderoby – nie mamy jeszcze butów, 

rękawic i kosmicznego hełmu… prawda?…od czego więc 

zaczniemy?…oczywiście od butów – uwaga wkładamy: prawy but, teraz lewy 

but i gotowe. ..teraz prawa i lewa rękawica i na końcu hełm… 

 

( włączamy muzykę) 

 



LINK: https://www.youtube.com/watch?v=A1i-VlsbiOM 

 

Uwaga! Włączamy silnik: najpierw jedną, potem drugą ręką, zapinamy pasy, 

wyglądamy przez okno i 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 – startujemy…lecimy 

wysoko, coraz wyżej i powoli „wchodzimy” w przestrzeń kosmiczną….uwaga 

turbulencje…zobaczcie z lewej strony mijamy burzę kosmiczną, w naszym 

kierunku leci mnóstwo odłamków skalnych…więc „gaz do 

dechy”!…uciekamy!.. musimy mocno skręcić w prawą stronę…udało się, 

możemy odetchnąć z ulgą  

– uff. Wyjrzycie przez okno z prawej strony z pewnością zobaczycie planetę  

– przyjrzyjcie się jej uważnie, to Mars, może zobaczycie na niej jakiegoś 

ufoludka? O, jest! Lądujmy  na tej pięknej planecie, może uda nam się z nim 

przywitać. Trzy- cztery lądujemy! Podejdźmy do niego powoli, żeby się nie 

przestraszył! Może się z nim ładnie przywitamy? Co należy powiedzieć, jak się  

z kimś wita? ( dzień dobry). Czy macie jakieś pytania do kosmity? On 

powiedział, że nazywa się Zako i mieszka w zamku wykutym w skale. Miło mu 

was poznać 

( dz. zadają pytania, a Rodzic udaje, że kosmita, (może być maskotka ), szepcze 

jej do ucha odpowiedzi……. 

 

ioioio…to ostrzeżenie, że kończy nam się tlen w kombinezonach, musimy więc 

wracać na Ziemię! Pożegnajmy się z naszym nowym przyjacielem. Znów 

wsiadamy do rakiet. Lecimy…spójrzcie przez okno czy widzicie Ziemię?…tak, 

to właśnie ta niebieska planeta … uwaga trzymajcie się mocno za chwilę będą 

turbulencje…uwaga zbliżamy się do Ziemi…lądujemy…uff…udało się 

…mamy za sobą pierwszy lot w kosmos…rozpinamy pasy, zdejmujemy 

rękawice, hełm, buty, kosmiczny skafander… Dziękuję Wam za wspólną 

kosmiczną podróż.     

 

3. Zeszyt Supersmyka (wyd. Mac) – rozwijanie sprawności manualnej. 

https://www.youtube.com/watch?v=A1i-VlsbiOM


 



4. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Wywiad z Kosmitą (wyd. Mac 

„Supersmyki”). 

 

 

 

Kasia i Michał siedzieli z rodzicami w salonie. Z zaciekawieniem czekali  

na telewizyjny program pod tytułem „Wywiad z kosmitami”, który miał się 

rozpocząć o godzinie osiemnastej. 

– Tato, proszę, zrób głośniej, żebyśmy wszystko słyszeli – poprosił Michał. 

Tata spełnił prośbę synka. 



– Zapraszam państwa na spotkanie z wyjątkowymi gośćmi – dziennikarz 

powitał widzów.  

– Po raz pierwszy w historii naszą planetę odwiedziła rodzina z kosmosu. 

Powitajmy ją brawami! 

Ludzie w studio telewizyjnym zaczęli bić brawo, a większość kamer skierowano 

na niezwykłych przybyszów. Reflektory oświetliły dmuchany basen wypełniony 

wodą, a w nim zanurzone do połowy kosmiczne stworki: Pana Kosmitę, Panią 

Kosmitkę i cztery Kosmiciątka. Ich skóra była w kolorze niebiesko-zielonym, a 

we włosach połyskiwały im gwiazdki. 

– Jacy oni są piękni! – zachwyciła się Kasia. – Przypominają mi kolorowe ryby 

w oceanie, które oglądałam w programie przyrodniczym. 

Dziennikarz zwrócił się do gości z pierwszym pytaniem. 

– Serdecznie witamy na Ziemi. Chcielibyśmy was bliżej poznać. Z jakiej 

planety przybywacie? 

Na czole Pana Kosmity pojawiły się kolorowe guziki, a kiedy nacisnął jeden  

z nich, przemówił ludzkim głosem. 

– Dzień dobry! Przylecieliśmy z planety Neptun, która znajduje się na samym 

końcu Układu Słonecznego – powiedział. – Lecieliśmy tutaj pięćdziesiąt 

ziemskich lat, ale u nas czas płynie inaczej. 

– Proszę, opowiedzcie nam o swojej planecie – zachęcił gości dziennikarz. 

– Neptun jest prawie cztery razy większy od Ziemi i składa się w większości  

z gazu. Panuje tam bardzo niska temperatura i wieją silne wiatry. Jednak my 

jesteśmy do tego przystosowani. 

Neptun krąży wokół Słońca razem z innymi planetami. Najbliżej Słońca jest 

najmniejszy Merkury, potem gorąca planeta Wenus, błękitna Ziemia pełna ludzi, 

zwierząt i roślin, czerwony Mars, największy i najszybciej się kręcący Jowisz, 

potem Saturn otoczony pierścieniami, zamarznięty Uran i na końcu nasz Neptun 

– wyjaśnił szczegółowo Pan Kosmita. 

W tym momencie małe Kosmiciątka zaczęły podskakiwać i rozchlapywać wodę 

z basenu. 

Chlup! Chlup! Chichotały przy tym głośno, a ich uszy zamieniły się w 

prysznice. Po chwili wszyscy goście obecni w studio wyglądali jak zmokłe kury.  

Na szczęście Pani Kosmitka przywołała dzieci do porządku, a potem nacisnęła 

czerwony guzik na swoim czole i odezwała się ludzkim głosem. 



– Bardzo państwa przepraszam za zachowanie moich dzieci, ale na Neptunie nie 

ma wody 

w stanie płynnym i wszystko pokrywa lód. Widzę, że kąpiel w basenie bardzo 

im się podoba. 

– A co jeszcze lubią robić? – zapytał ktoś z zaproszonych do studia. 

– Och, stale psocą! – zaśmiała się Pani Kosmitka. – Lepią figurki z pyłu 

kosmicznego, gonią spadające gwiazdy, podglądają kosmonautów przy pracy, 

ścigają się z burzami na Neptunie i układają śmieszne piosenki. Zaśpiewajcie 

swoją ulubioną – zwróciła się do dzieci. 

Kosmiciątka nacisnęły guziki na swoich czołach i zgodnym chórem zaśpiewały: 

My jesteśmy Neptusiątka, 

uśmiechamy się do słonka 

Choć w kosmicznej dali świeci, 

jego promyk do nas leci. 

A gdy ich doleci sto, 

będą grzały, że ho, ho! 

 

Rozmowa na temat opowiadania. Rodzic zadaje pytania dzieciom: 

 Kto udzielił wywiadu reporterowi? 

 Jakie nazwy planet wymienił Pan Kosmita? 

 W co lubią bawić się Kosmiciątka? 

 Jak myślisz, co jeszcze można zobaczyć w kosmosie? 

 

 

5. Gwiazdozbiory – poznawanie wybranych gwiazdozbiorów. 

Zdjęcia przedstawiające gwiazdozbiory: Smoka, Żyrafy, Kasjopei, Wielkiej 

Niedźwiedzicy. 

 



 



 



 



 



 



6. Drogi rodzicu zapoznaj dziecko z literką k– małą, wielką, drukowaną i pisaną. 

 

Piosenka o literze k - https://www.youtube.com/watch?v=1ucS6m0cxnI 

 

7. Analiza i synteza słuchowa słowa KOT. 

 

 Pierwsze zadanie polega na podzieleniu słowa KOT na sylaby. 

 Drugie zadnie polega na rozpoznawaniu pierwszej głoski w wyrazie (K). 

 Trzecie zadanie to próba wyodrębnienia głosek, z których składa się 

wyraz KOT. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ucS6m0cxnI


8. Karta pracy (wyd. Mac „Supersmyki”). 

 



9. Zeszyt Supersmyka (wyd. Mac) – ćwiczenia grafomotoryczne. 

 



WTOREK 23.11.2021r. 

 

 

TEMAT: UKŁAD SŁONECZNY 

 

 

 



1. Wtorek zaczynamy od poznania Układu Słonecznego i poszczególnych planet 

na podstawie wesołej piosenki, w której przedstawiają się wszystkie planety. 

Słuchajcie bardzo uważnie, bo możecie się z niej wiele dowiedzieć  

o planetach. 

Piosenka „W UKŁADZIE SŁONECZNYM”- 

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

Tekst piosenki: 

 

REFREN: 

W Układzie Słonecznym wirują planety 

Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce 

Różnią się kolorem, masą i rozmiarem 

Lata lecą, one stale kręcą się wytrwale 

 

MERKURY: 

Merkury, to ja! 

Jestem pierwszy i najmniejszy 

Moją powierzchnie pokrywają ogromne kratery 

Z własną pogodą nie umiem dojść do zgody 

W dzień jest mi gorąco 

W nocy bardzo marznę, brrr 

 

WENUS: 

Mam na imię Wenus 

Jestem druga w kolejności 

U mnie nieustannie upał jest bezlitosny 

Wiruję wolno, nigdzie się nie śpieszę 

I bardzo jasno świecę się na niebie 

 

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


ZIEMIA: 

Tu Ziemia! Witam serdecznie! Czuję się świetnie 

Zamieszkują mnie roślinki, zwierzątka i ludzie 

Jestem trzecią planetą od Słońca 

Moja atmosfera jest cudna 

Mam dużo wody, więc śmiało wpadnij ochłodzić 

 

MARS: 

Hej tu Mars, planeta numer cztery 

Bardzo się czerwienię, jestem cały zardzewiały 

Mam najwyższe góry i od groma pyłu 

A! Nic nie widzę, znowu leci mi do oczu! 

 

REFREN: 

W Układzie Słonecznym wirują planety 

Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce 

Różnią się kolorem, masą i rozmiarem 

Lata lecą, one stale kręcą się wytrwale 

 

JOWISZ: 

Joł, joł, Jowisz, największy olbrzym gazowy 

Piąty od Słońca, na pewno nie przeoczysz 

Choć moja masa jest potężna niezwykle 

To z wszystkich planet kręcę się najszybciej 

 

SATURN: 

Siemanko tutaj Saturn, też się składam z gazów 



Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu 

Wirują w nich kamienie, pył i sporo lodu 

Jestem szósty od Słońca, w głowie to zakoduj 

 

URAN: 

Cześć, to ja, lodowy gigant o imieniu Uran 

Na mnie jest najniższa temperatura 

Słynę z bladego, błękitnego koloru 

Jestem siódmą planetą i wiruję na boku 

 

NEPTUN: 

Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę 

Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam Słońce 

Tworzę huragany co powalą wszystko 

Więc nie zbliżaj się zbytnio bo cię zdmuchnę jak piórko 

 

REFREN: 

W Układzie Słonecznym wirują planety 

Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce 

Różnią się kolorem, masą i rozmiarem 

Lata lecą, one stale kręcą się wytrwale 

 

2. Zagadki – rodzic czyta dziecko odgaduje: 

 

Na niebieskim niebie wielka żółta kula,  

co przyjemnym ciepłem wszystkich nas otula? (Słońce) 

 



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) 

Bardzo mu dobrze się wiedzie, do pracy rakietą jedzie – na podbój kosmosu, 

planet i w galaktyki nieznane? (kosmonauta) 

 

Są we wszechświecie porozrzucane, 

to wokół słońca najbardziej znane. 

Wśród nich jest Ziemia, na niej żyjemy, 

czy ktoś na innych mieszka nie wiemy. (planety) 

 

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) 

 

Z ziemi do gwiazd mknie pocisk złoty, 

szybszy niż wiatr i samoloty. (rakieta) 

 

 

 

 



3. Słuchanie wiersza Iwony Róży Salach „W Toruniu żył Kopernik”. 

 

W Toruniu żył Kopernik 

i obserwował niebo. 

Chciał poznać nowe gwiazdy. 

chociaż nie wiedział dlaczego. 

 

W czarnym bezkresnym kosmosie 

jego myśl jak sputnik świeci. 

Nie śniło mu się wcale, 

że człowiek tutaj doleci. 

 

Oglądał złote Słońce 

i srebrny Księżyc badał. 

Często nocował nad Wisłą, 

o gwiazdach opowiadał. 

 

On dowiódł, że nasza Ziemia 

podąża wokół Słońca, 

chociaż uczeni mężowie 

nie chcieli mu wierzyć do końca. 

 

Rozsławił Kopernik Polskę 

na całym wspólnym świecie. 

Dlaczego wszyscy go znają, 

pytajcie, jeśli chcecie. 

 



Rozmowa na temat wiersza. 

 Czy wiesz, czym zajmował się Mikołaj Kopernik? 

 Z czego zasłynął Mikołaj Kopernik? 

 

4. Układ Słoneczny – oglądanie wspólnie z dziećmi książek, albumów na temat 

Układu Słonecznego, kosmosu dostępnych w domu; czytanie ciekawostek przez 

rodzica. 

 

 





 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



5. Wprowadzenie cyfry 6. 

 

 

 

Rodzic pokazuje  obrazek przedstawiający zapis cyfry 6. Dziecko z rodzicem 

siadają jedno za drugim. Na plecach  rysują palcem kształt cyfry 6. Po chwili 

następuje zamiana ról. 



6. Karta pracy (wyd. Mac „Supersmyki”). 

Policz i powiedz, ilu jest kosmonautów. 

 



7. Karta pracy (wyd. Mac „Supersmyki”). 

 



8. Masażyk relaksacyjny „Kosmita” autor: K. Kutyła 

 

 

Była sobie mleczna droga – rysujemy na plecach dziecka palcem krętą linię; 

Pełna wielu błyszczących gwiazd. – stukamy palcami po plecach 

Na jednej z planet – rysujemy palcem koło 

Ufoludek mieszka 

Co chude nóżki ma – dwoma palcami rysujemy na plecach dwie linie 

Ma duże zielone uszy – łaskoczemy dziecko w uszy 

I szyję długą ma. – gładzimy szyję dziecka 

Dwa okrągłe brzuszki – dwoma palcami rysujemy dwa kółka 

I śmieje się ha, ha, ha. – łaskoczemy dziecko w brzuszek 

 

 

9. Zabawa plastyczna „Jestem sobie ufoludek”. 

 

Jestem sobie ufoludek cały zieloniutki, 

mam dwie ręce, cztery nogi 

i nos okrąglutki. 

 

Oczy czarne jak węgielki, 

kreska zamiast warg, 

brzuch jak balon i sprężynki 

trzy na głowie mam. 

 

Omawianie wyglądu ufoludka z rymowanki, a następnie narysowanie go według 

opisu. 

 

 

 


