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Opracowała: Magdalena Kmieć 

Wyprawa w Kosmos. 

Podane linki poniżej można skopiować do przeglądarki, aby obejrzeć zaproponowane 

przeze mnie materiały. 

Materiał do zadań  

PONIEDZIAŁEK: 
 

Rozwiąż rebus obrazkowy 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie:  KOSMOS 

 

Z czym kojarzy ci się słowo „kosmos”?- rozmowa w celu uzyskanie informacji o wiedzy 

dziecka na ten temat. Można zrobić to w następujący sposób: 

 

 

 

 

  KOSMOS 

 

 

 

 

Każda strzałka to informacja uzyskana od dziecka. Im więcej strzałek tym lepiej ;-) 



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 zbadany. 

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. 

 

Pytania do tekstu: 

o Czym jest Słońce? 

o Jakie planety sąsiadują z Ziemią? 

o Jakie planety znajdują się w kosmosie? Spróbuj określić pierwsze głoski w ich 

nazwach. 

 

Prezentacja Układu Słonecznego 

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

 

 

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


 

Zwróć uwagę na:  

o Miejsce, w którym znajdują się planety to kosmos ( przestrzeń kosmiczna, 

wszechświat). 

o Planety krążą wokół Słońca. 

o Tor, po którym poruszają się planety to orbity. 

o Wokół Słońca krąży 8 planet. 

o Którą planetą z kolei  jest Ziemia? 

o Która planeta jest największa, a która najmniejsza? 

o W jaki sposób można udać się w kosmos i kto może tego dokonać? 

 

Zadanie dodatkowe: naucz się po kolei nazw planet zaczynając od tej,                                                   

która jest najbliżej Słońca. 

 

Jak już odpowiedziałeś na ostatnie pytanie, to możemy przejść dalej  

 

 

 Aby zostać kosmonautą i otrzymać odznakę „Młodego Kosmonauty” trzeba przejść kilka 

prób, w których będziesz musiał wykazać się wiedzą, dobrym wzrokiem, słuchem, sprawnymi 

rękoma, bystrym umysłem, orientacją przestrzenną oraz sprawnością fizyczną. Przez kilka 

następnych dni czekają na ciebie kosmiczne wyzwania.  Powodzenia!  

 

WTOREK: 

 

Test wiedzy: 

Rodzic czyta tekst, a dziecko obrazki. 

 

Nasza planeta  to           . Krąży ona po orbicie dookoła          .  Razem z nią krążą inne planety.                 

           otacza atmosfera – ochronna powłoka- składająca się z mieszaniny gazów, zwanych – 

powietrzem. Powyżej atmosfery znajduje się kosmos, czyli przestrzeń z           ,            ,   i i 



innymi ciałami niebieskimi. Człowiek odbywający podróże w kosmosie to              . Ma on 

specjalny kombinezon, który pozwala na utrzymanie stałej temperatury ciała i ciśnienia.                     

W kosmosie nie ma bowiem stabilnej temperatury, w słońcu jest tam goręcej niż w piecu,                  

a w cieniu zimniej niż w zamrażarce.             ma też własny zapas tlenu potrzebny mu do 

oddychania. Do lotu służy mu                 , albo inaczej statek kosmiczny. Ludzie, którzy chcą 

lecieć  w kosmos muszą być niezwykle sprawni, zdrowi i odpowiednio przeszkoleni.  

 

Test wiedzy „Młodego Kosmonauty”: 

o Na jakiej planecie mieszkamy? 

o Ziemia krąży wokół Słońca czy Słońce wokół Ziemi? 

o Jak nazywa się ochronna powłoka Ziemi? 

o Kogo nazywa się kosmonautą? 

o  Jakim pojazdem kosmonauci wyruszają w kosmos? 

 

Jeśli odpowiedziałeś na zadane pytania to test I zostaje zaliczony, jeśli nie to przeczytajcie raz 

jeszcze powyższy tekst, a na pewno się uda. Próbuj i nie zniechęcaj się   

 

Test wzroku i spostrzegawczości 

Ułóż rakietę z figur geometrycznych według podanego wzoru. Nazwij figury, których używasz 

do wykonania tego zadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zrobione? Jeśli tak to kolejny test zaliczony. Brawo! 

 

Gorące słońce – zabawa z piłką.  

 

Stajecie naprzeciwko siebie i podajecie sobie piłkę  mówiąc słowa, które kojarzą  się                              

z kosmosem. Kiedy padnie słowo „Słońce”, nie można złapać piłki. Jeśli ktoś ją złapie, 

wykonuje zadanie wymyślone przez towarzysza gry. 

 

 

ŚRODA: 

 

Test dobrego słuchu i orientacji przestrzennej 

 

Usiądź  na dywanie z zawiązanymi oczami. Rodzic, przemieszczając się cicho po pokoju, 

uderza np. łyżeczkami lub innym przedmiotem wydającym dźwięk. Twoim zadaniem jest 

pokazanie ręką kierunku (lub używając pojęć:  z prawej, lewej, z tyłu, z przodu), skąd dobiega 

dźwięk. 

 

Test sprawnych rąk 

 

„Rękawice kosmonauty” 

Potrzebujesz: rękawice kuchenne lub zimowe, małe przedmioty np. wykałaczki, makaron, 

kredki, klocki itp. oraz pojemnik, do którego będziesz je wrzucać.  A więc rękawice na dłonie       

i do dzieła. Należy zbierać po jednej rzeczy.  

 

Spróbuj także przerysować poniższy obrazek i pokolorować go według wzoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poruszam się jak kosmonauta  

  

Wyobraź sobie, że jesteś kosmonautą, który ma na sobie kombinezon. Poruszaj się zgodnie                            

z instrukcją:  

 

Przesuń się trzy kroki w prawo, dwa kroki przed siebie, jeden krok w tył, cztery razy w lewo i 

pięć razy podskocz.  

 

CZWARTEK: 

 

Test bystrego umysłu 

Która rakieta? 
 
Do tego zadania można wykorzystać figury, których użyłeś do „Testu wzroku                                            

i spostrzegawczości” ( jeśli były one białe musisz je pokolorować).  Potrzebujesz do tego 

zadania 5 różnokolorowych kwadratów i trójkątów  (tej samej wielkości), 5 małych kół i 10 

małych prostokątów. 

  

Ułóż w szeregu 5 kwadratów. Do każdego dołóż po jednym trójkącie (obojętnie w jakim 

kolorze). Za każdym razem przeliczaj dokładane  figury. Ile figur użyłeś do tej pory? Na koniec 

dołóż po dwa mniejsze prostokąty po prawej i lewej stronie każdego kwadratu.  

 

Pytania i zadania dla „Młodego kosmonauty”: 

 

o Ile rakiet powstało?  (W zadaniach dodatkowych czeka na ciebie ćwiczenie związane 

właśnie z tą cyfrą). 

o Powiedz, jakiego koloru jest druga rakieta licząc od prawej strony. 

o Jak wygląda piąta rakieta licząc od lewej strony? 

o Dołóż okrągłe okienko do drugiej i czwartej rakiety (licz zaczynając od lewej strony). 

o Na których rakietach brakuje jeszcze okienka? (licz zaczynając od lewej strony) 

o W ilu rakietach brakuje okienek? 

 

 

Po zakończeniu tego zadania przyklej rakiety wykorzystane w ćwiczeniu do arkusza papieru. 

Stwórz swój własny kosmos używając dowolnych materiałów.  

 

 

 

 



Czyja planeta jest najdalej? 

 

Użyjcie do zabawy piłek, pudełek albo woreczków (będą to planety). Stańcie w wyznaczonym 

punkcie i rzućcie swoją planetą, po czym dziecko odmierza odległość ( za pomocą miary, 

kroków, dłoni- ustalcie to sami) do poszczególnej planety. Wygrywa ta osoba, której planeta 

jest najdalej. 

 

PIĄTEK: 

 

Czy masz kondycję kosmonauty?  

 

Zaraz się przekonamy  

 

Zanim zaczniesz pamiętaj o rozgrzewce ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w&t=27s 

 

Start rakiety – ćwiczenia rozciągające. 

 

Gdy muzyka gra maszeruj po pokoju. Na przerwę w muzyce i hasło: Start rakiety! kucasz, 

łączysz wyciągnięte ręce nad głową, powoli wstajesz, wspinasz się na palce, rozciągając całe 

ciało. Powtórz kilka razy. 

 

Piosenka: https://www.youtube.com/watch?v=vDCbBi_difY 
 

 

 

Planeta krąży – ćwiczenia mięśni nóg i brzucha. 

 

Usiądźcie na dywanie, opierając się z tyłu na dłoniach, podawajcie sobie piłkę, chwytając ją 

tylko nogami. Uważajcie, aby piłka nie upadła na podłogę. 
 

 

Kosmiczne podskoki – podskoki obunóż. 

 

Okrąż stół, fotel, kanapę (co tylko się da) podskakując na dwóch nogach.  

 

Błyszczące gwiazdy – ćwiczenia relaksacyjne. 

 

Połóż się na plecach, unieś w górę wyprostowane nogi i ręce i następnie, na hasło: Gwiazdy 

błyszczą powoli opuszczaj je i rozkładaj szeroko, do pozycji przypominającej gwiazdę. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=vDCbBi_difY


Przez chwilę odpocznij w tej pozycji i powtórz ćwiczenie. 

 

Muzyka relaksacyjna https://www.youtube.com/watch?v=xrqs23LTpL0 

 

 

B R A W O !!!  

 W pełni zasłużyłeś na odznakę „Młodego Kosmonauty”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania dodatkowe: 

o Dowiedz się kim był Mikołaj Kopernik i wykonaj jego portret. Chętnie go zobaczę   

o Zbuduj pojazd kosmiczny. 

o Przeprowadź doświadczenie „Balonowa rakieta”. 

https://www.youtube.com/watch?v=jJc7KCsVW1U 

o Wykonaj galaktykę w słoiki 

 http://www.ononaidzieciaki.pl/2017/02/galaktyka-w-soiku.html 

https://www.youtube.com/watch?v=xrqs23LTpL0
https://www.youtube.com/watch?v=jJc7KCsVW1U
http://www.ononaidzieciaki.pl/2017/02/galaktyka-w-soiku.html


Karty pracy: 

https://eduzabawy.com/pomoce-dydaktyczne/anna-czerwiec/cyfry-karty-pracy/       (wciśnij 

cyfrę 5) 

https://2.bp.blogspot.com/-nTPK-

8nwkQc/T_eHwHBTYII/AAAAAAAAxw4/JQleG4QyXd8/s1600/5+Numeros+Turma+da+Monic

a+para+pintar+colorir+5+cinco.jpg     

https://m.ok.ru/group/52758947430650/album/52761215107322/887670484474 

https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/malgorzata-wojkowska/dzien-kosmosu-

karty-pracy/ 

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/marzec/dzien-astronomii/karty-

pracyda/ 

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/ufoludki21.jpg 

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/ufoludki20.jpg 

https://m.vk.com/photo-68130961_456256758?list=wall-68130961_65316&z=photo-

68130961_456256758%2Fwall-68130961_65316 

 

Zachęcam stworzenia książki pt. „Kieszonkowy kosmos” 

http://kosmospolita.mlynwiedzy.org.pl/wp-content/uploads/2015/02/Universe-Activity-

Pocket-book-Polish-v1-FP7-flagCMYK-2.pdf 

 

 

Kilka propozycji od cioci Karoliny: 

o Opowieść ruchowa „Podróż w kosmos”. Dorosły czyta opowiadanie, a dziecko 

wykonuje ruchy zgodnie z tekstem.  

Witaj dzielny kosmonauto!   

Zapraszam Cię do pierwszej, próbnej podróży w kosmos. Użyj swojej wyobraźni i poczuj się 

jak prawdziwy pozaziemski lotnik. Udanej misji! 

Włóż kombinezon, który uchroni cię przed niską lub wysoką temperaturą (wykonujemy ruch 

suwaka zzzzzzzz….), załóż specjalne buty (tup, tup). Podejdź do rakiety (tup, tup, tup), otwórz 

właz do rakiety (kląskanie językiem).Wskakuj do środka (hop). Zamknij właz (kląskanie 

językiem). Usiądź na fotelu (siup). Zapnij pasy (klap). Odliczaj głośno: 5, 4, 3, 2, 1, 0, start.  

Dziecko klaszcze w ręce, początkowo wolno, potem szybko, uderza szybko rękoma o uda z 

jednoczesnym  tupaniem nogami, syczy „Zzzzz…” naśladując lot rakiety, z okrzykiem „Hurra” 

https://eduzabawy.com/pomoce-dydaktyczne/anna-czerwiec/cyfry-karty-pracy/
https://2.bp.blogspot.com/-nTPK-8nwkQc/T_eHwHBTYII/AAAAAAAAxw4/JQleG4QyXd8/s1600/5+Numeros+Turma+da+Monica+para+pintar+colorir+5+cinco.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-nTPK-8nwkQc/T_eHwHBTYII/AAAAAAAAxw4/JQleG4QyXd8/s1600/5+Numeros+Turma+da+Monica+para+pintar+colorir+5+cinco.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-nTPK-8nwkQc/T_eHwHBTYII/AAAAAAAAxw4/JQleG4QyXd8/s1600/5+Numeros+Turma+da+Monica+para+pintar+colorir+5+cinco.jpg
https://m.ok.ru/group/52758947430650/album/52761215107322/887670484474
https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/malgorzata-wojkowska/dzien-kosmosu-karty-pracy/
https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/malgorzata-wojkowska/dzien-kosmosu-karty-pracy/
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/marzec/dzien-astronomii/karty-pracyda/
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/marzec/dzien-astronomii/karty-pracyda/
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/ufoludki21.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/ufoludki20.jpg
https://m.vk.com/photo-68130961_456256758?list=wall-68130961_65316&z=photo-68130961_456256758%2Fwall-68130961_65316
https://m.vk.com/photo-68130961_456256758?list=wall-68130961_65316&z=photo-68130961_456256758%2Fwall-68130961_65316
http://kosmospolita.mlynwiedzy.org.pl/wp-content/uploads/2015/02/Universe-Activity-Pocket-book-Polish-v1-FP7-flagCMYK-2.pdf
http://kosmospolita.mlynwiedzy.org.pl/wp-content/uploads/2015/02/Universe-Activity-Pocket-book-Polish-v1-FP7-flagCMYK-2.pdf


wznosi ramiona w górę,  szybko opuszcza ramiona w dół z jednoczesnym krótkim okrzykiem 

„Bęc” na znak wylądowania. 

o „Kosmos” – układanie puzzli online. 

Pod podanym linkiem znajduje się układanka z puzzli. W zależności od możliwości dziecka 

można dostosować ilość elementów (12, 20, 30 i więcej). 

http://www.puzzleonline.eu/grypuzzle-kosmos-1020.html 

 

o Masażyk relaksacyjny „Kosmita” – siadamy wygodnie razem z dzieckiem i 

wykonujemy ruchy zgodnie z wierszykiem. Zachęcam do zamiany ról  

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 

 

o Słuchanie wiersza W. Chotomskiej „Rakieta opowiada o planetach”.  

Po wysłuchaniu dziecko może spróbować wymienić jak najwięcej nazw znaków zodiaku oraz 

planet, które udało mu się zapamiętać. 

„Rakieta opowiada o planetach” 

Była na Ziemi taka Rakieta,  

która wygrała kosmiczny przetarg. Cieszą się starsi, cieszą się dzieci: 

- Nasza Rakieta w Kosmos poleci!  

I poleciała. Nie zboczy z toru, pozna dwanaście gwiazdozbiorów - czyli dwanaście znaków 

Zodiaku 

 i zapamięta każdy z tych znaków.  

Jest wśród nich Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew i Panna w Kosmos wzięta.  

Liczy Rakieta gwiazdozbiory - ile ich było do tej pory? Jest jeszcze Waga, Skorpion, Strzelec, 

co strzela tylko tak na niby, jest Koziorożec oraz Wodnik  

i dwie kosmicznie wielkie Ryby.  

Teraz planety czas odwiedzić, co wkoło słońca krążą stale. Planet jest dziewięć.  

Czy Rakieta na pewno zdoła je odnaleźć? 

 Dwie już znalazła - Mars i Jowisz. Rakieto, zadaj im pytanie! Dlaczego nie chcesz się zapytać, 

czy na tym Marsie są Marsjanie? Leci Rakieta coraz dalej i myśli: - Co to za figura? Duża 

planeta to jest Saturn, a mała to na pewno Uran. A teraz Neptun oraz Pluton, one od Słońca 

są najdalej. Te najzimniejsze z wszystkich planet na próżno myślą o upale. 

http://www.puzzleonline.eu/grypuzzle-kosmos-1020.html


 Zostały jeszcze trzy planety. Czy to, co leci to planeta? Warkocza nie ma żadna z planet, a ta 

z warkoczem to kometa.  

I znów planety przed Rakietą - Wenus, a obok niej Merkury. Słońce przygląda im się srogo, 

nie chce w Kosmosie awantury. 

 Kosmiczną podróż kończyć trzeba, już zaliczone osiem planet, a ta dziewiąta to jest Ziemia, 

miejsce Rakiecie dobrze znane. Wita Rakietę las i łąka, i Ziemian wita ją gromada:  

- Ląduj na Ziemi między nami i o Kosmosie opowiadaj! 

 

o Zapraszam do pomalowania online wesołej kolorowanki pt.  „Obcy i straszny 

potwór”. Link znajduje się poniżej.  

https://www.kolorowankionline.net/ufo-obcy-i-straszny-potwor 

 

Miłej zabawy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kolorowankionline.net/ufo-obcy-i-straszny-potwor

