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Publiczne Przedszkole „Familijna Rosocha” 

  

GRUPA  II  (3,4latki) 

Kosmiczne przygody (30.03 – 03.04 2020r.)  

Opracowała: Aneta Kowalska 

 

 

Podane poniżej linki można skopiować do przeglądarki, aby obejrzeć zaproponowane 

przeze mnie materiały. 

Propozycja zadań i zabaw: 

30.03.2020 

PONIEDZIAŁEK: 
Część I 

1. Utrwalamy nazwy i kolory dni tygodnia: 

 

PONIEDZIAŁEK 

WTOREK 

ŚRODA 

CZWARTEK 

PIĄTEK 

 

2. Zabawy ruchowe z użyciem piłek: 

„Okrągłe piłeczki”  

Dziecko otrzymuje małą piłkę gumową, piankową lub pluszową i wykonuje ćwiczenia.  

Ćwiczenia na spostrzegawczość  

– powolne obracanie piłki w dłoniach i poznawanie jej kształtu,  
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– toczenie piłki po całym ciele: głowie, klatce piersiowej, brzuchu, rękach i nogach,  

– toczenie piłki stopami (do tego ćwiczenia dziecko zdejmuje obuwie).  

Ćwiczenia na zręczność  

– toczenie piłki wokół lewej i prawej nogi,  

– toczenie piłki wokół siebie w siadzie skrzyżnym,  

– wprawianie piłki w ruch różnymi częściami ciała, np. głową, dłonią, kolanem.  

Ćwiczenia w chwytaniu i rzucaniu  

– podrzucanie wysoko piłki i próby jej łapania,  

– przerzucanie piłki z lewej do prawej ręki,  

   

Część II 

1. „Co to jest kosmos?” – oglądanie krótkiej animacji edukacyjnej: 

https://www.youtube.com/watch?v=ahkKIg8NVS0 

lub dłuższy film edukacyjny 

https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI 

 

Po obejrzeniu i wysłuchaniu, możemy dzieciom przekazać kilka ciekawostek na temat 

kosmosu: 

 

Planeta, na której żyjemy, nazywa się Ziemia. Na Ziemi jest więcej mórz i oceanów niż 

lądów, dlatego nazywana jest Niebieską Planetą. Ziemia krąży wokół ogromnej świecącej 

gwiazdy, która nazywa się Słońce. Dzięki Słońcu mamy światło i ciepło na naszej planecie. 

Zbiór planet, które krążą wokół Słońca, nazywamy Układem Słonecznym. W Układzie 

Słonecznym występuje Słońce oraz 8 planet: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, 

Saturn, Uran, Neptun. Naukowcy tylko na Ziemi odnaleźli życie. Wszystkie gwiazdy, 

planety, galaktyki, pyły i gazy tworzą ogromną przestrzeń zwaną kosmosem. Naukowcy 

badają wszechświat za pomocą ogromnych teleskopów astronomicznych i statków ko-

smicznych, które wykonują wiele pomiarów. Statki te mogą być bezzałogowe lub  

z astronautami na pokładzie. Astronauci to ludzie, którzy odbywają loty w kosmos 

 i badają przestrzeń kosmiczną. 

https://www.youtube.com/watch?v=ahkKIg8NVS0
https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI
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2. Swobodny taniec przy piosence „W układzie słonecznym”. 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI 
 
3. Ćwiczenia sprawności manualnej oraz rozwijające wyobraźnię „Rakiety” 

Potrzebne rzeczy: wszelkiego rodzaju patyczki, kolorowe nakrętki, sznurki, wstążeczki itp. 
Dziecko próbuje ułożyć z wymienionych elementów na dywanie lub stole rakietę. 
 

Część III 
Propozycje zajęć popołudniowych od cioci Karoliny 
Słuchanie wiersza J. Brzechwy „Księżyc”. Po wysłuchaniu utworu dziecko może spróbować 

narysować i pokolorować słońce oraz księżyc. Potrzebne będą biała kartka i kredki. 

„Księżyc”  

Plotkowały drzewa w borze:  
„Pan Księżyc jest nie w humorze”.  

„Pan Księżyc miał jakieś przykrości”.  
„Pan Księżyc jest blady ze złości”.  

„Pan Księżyc ma twarz taką srogą”.  
„Pan Księżyc dziś wstał lewą nogą”.  

„Pan Księżyc jest trochę nie w sosie”.  
„Pan Księżyc dziś muchy ma w nosie”. 

Jak tu Księżyc się nie zgniewa:  
„Cóż, myślicie, głupie drzewa,  
Że ja mam przyjemne życie?  

Wy słońce tylko cenicie,  
Was tylko słońce zachwyca,  
Wy kpicie sobie z Księżyca,  

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI
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A ja wam na to odpowiem -  
Uważam, że jest rzeczą po prostu bezwstydną  

Porównywać słońce ze mną,  
Bo słońce świeci we dnie, gdy i tak jest widno,  

A ja w nocy, gdy jest ciemno”. 
31.03.2020 

WTOREK: 

Część I 

1. Ćwiczenia oddechowe Rakiety z baloników. 

Nadmuchujemy  balon i puszczamy go bez zawiązywania, a dziecko obserwuje ruch 

balonu. Dzieci próbuje samodzielnie wykonać to samo ćwiczenie.  

1. Swobodny taniec przy piosence „W układzie słonecznym”. 

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

Część II 

1.   Rozwiązywanie zagadek, które wprowadzą nas w temat zajęcia. 

 

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) 

 

Z ziemi do gwiazd mknie pocisk złoty,  

szybszy niż wiatr i samoloty. (rakieta) 

 

Co to za przestrzeń  

między Ziemią, Księżycem,  

planetami oraz między gwiazdami? (kosmos) 

Po rozwiązaniu zagadek (jeżeli jest możliwość to pokazujemy dzieciom poszczególne 

ilustracje z prawidłowymi odpowiedziami). Następnie omawiamy wygląd księżyca  

i przedstawiamy kilka ciekawostek  o nim. 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI
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Ciekawe dlaczego….. 
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2. Zabawa badawcza Kosmiczny kamień. 

Zachęcamy dzieci, by zostały badaczami kosmosu. Pokazujemy im różne kamienie, które 

mogły kiedyś znajdować się w kosmosie. Dziecko ogląda kamienie (można użyć lupy), szuka 

śladów z kosmosu, omawia strukturę, kolor, twardość, kształt kamieni. Następnie wybiera 

jeden, który za chwilę zmieni się w „Czarodziejski kosmiczny kamień”. 

3. Praca plastyczna „Czarodziejski kosmiczny kamień” 

Materiały 

 Kamień 

 Farby , pędzel, kubek z wodą 

 Brokat do posypywania  

 Lakier do włosów 

Kamień malujemy farbami  i przed wyschnięciem posypujemy np. szarosrebrnym brokatem. 

Pracę można utrwalić lakierem do włosów. 

 

Część III 

Propozycje zajęć popołudniowych od cioci Karoliny 
Nadszedł czas, aby dobrze wytężyć wzrok i odnaleźć różnice w 

obrazkach. Do wspólnej zabawy online zaprasza Cię 

sympatyczny Miś Kosmonauta pod podanym poniżej linkiem. 

Trzymam kciuki. Powodzenia! 

 

 

https://www.buliba.pl/nasze-gry/znajdz-roznice/znajdz-roznice-kosmonauta-bu.html 

 

https://www.buliba.pl/nasze-gry/znajdz-roznice/znajdz-roznice-kosmonauta-bu.html
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01.04.2020 

ŚRODA: 

Część I 

1. Ćwiczenia słownikowe Planety. 

Obrazek przedstawiający Układ Słoneczny. 

Prezentujemy dziecku obrazek Układu Słonecznego i nazwy kolejnych planet w kolejności 

występowania od Słońca: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. 

Dziecko dzieli rytmicznie nazwy planet (na sylaby). 

2. Lot na Księżyc – opowieść ruchowa 

 Przygotowujemy się do lotu na księżyc. 

 Wkładamy kombinezon, który uchroni nas przed niską lub wysoką temperaturą 

(wykonujemy ruch suwaka sssssssssssss....), 

- zakładamy specjalne buty ( tup, tup), 

- idziemy do rakiety ( tup, tup, tup), 

- otwieramy właz do rakiety ( klaskanie językiem), 

- wskakujemy do środka( hop), 

- zamykamy właz ( klaskanie językiem), 

- siadamy na fotelu ( siup), 

- zapinamy pasy ( klap). 

- zanim wystartujemy należy zapłacić za podróż, nasz lot będzie kosztował jeden 

szeroki uśmiech, kto chce lecieć z nami ładnie się uśmiecha, 

- odpalamy silniki - siedząc na podłodze okręcamy się wokół własnej osi i odliczamy, a 

na hasło start podnosimy wysoko ręce. 5, 4, 3, 2, 1.... Start. 

Część II 

1. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Ufoludek. 

Gdzieś daleko, we wszechświecie, 

żyją sobie ufoludki. 

Ale jak wyglądać mogą? 

Może tak jak krasnoludki: 

długa broda, czapka, pasek, 

kubrak piękny i czerwony… 
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Albo może tak jak troll, 

w gęstym lesie zagubiony… 

Jak wielkolud, co potrafi 

zniszczyć miasto jednym butem… 

Chyba jednak jest niewielki! 

Myślę, że jak liliputek! 

Ktoś powiedział, że zielony 

i w kosmosie spodkiem lata. 

Ale jedno wiem na pewno: 

tak jak ja jest ciekaw świata! 

Pytania do wiersza: 

- Do kogo może być podobny ufoludek z wiersza? 

- Prosimy dzieci, aby opowiedziały, jak może według nich wyglądać ufoludek. 

 

2. Słuchanie i taniec dowolny do piosenki „Ufoludki na urlopie” 

https://www.youtube.com/watch?v=N1QVEO9D4Kw 

3. Zajęcia kulinarne. Zachęcam, aby wspólnie z dzieckiem przygotować pyszne i zdrowe II 

śniadanie. Oczywiście pomysłowość dowolna. Moja propozycja to:  

„Zdrowe rakiety” 

Przygotowujemy patyczki do szaszłyków i owoce np. banan, winogrona, truskawki, kiwi. 

Dziecko z chęcią będzie nabijać owoce. Samodzielnie zrobiony szaszłyk owocowy 

w kształcie rakiety to wyśmienita zabawa. Kto wie może kosmici uwielbiają owoce? 

Smacznego  

 

https://www.youtube.com/watch?v=N1QVEO9D4Kw
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Część III 

Propozycje zajęć popołudniowych od cioci Karoliny 

Dzisiaj do kosmicznej zabawy zaprasza „Kosmo Żabka”. Tańcz i śpiewaj razem z nią. Link do 

teledysku znajduje się poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=58IpZcC7KNk 

 

 

 

 

 

 

02.04.2020 

CZWARTEK: 

Część I 

1. Utrwalenie dotychczasowych wiadomości na temat kosmosu 

- Jak nazywa się miejsce, w którym znajdują się słońce i planety? 

- Czym jest słońce? 

- Co to jest księżyc? 

- Ile planet krąży wokoło słońca? 

- Potraficie podać nazwę którejś z planet? 

- Którą planetą od słońca jest ziemia? 

2. Przypomnienie piosenki i swobodny taniec - „W układzie słonecznym”. 

https://2.bp.blogspot.com/-N8yHNFiy7Hc/WpWQrKzkY9I/AAAAAAAAWrI/u2JRdAqNvN0RcbwcZ1l6oNHnVonsG7yNACLcBGAs/s1600/16603043_1877102632535089_3421649564033714851_n.png
https://www.youtube.com/watch?v=58IpZcC7KNk
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https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI 

Część II 

1. „ Kosmiczna podróż” A. N.- teatr cieni.  

    Witajcie! Nazywam się Julka i chciałam opowiedzieć Wam niesamowitą przygodę, jaką 

przeżyłam. Pewnego ranka, gdy obudziłam się, zauważyłam, że na moją twarz padają 

promienie jasnopomarańczowego światła. Nie wiedziałam skąd się one pojawiły. Wstałam 

z łóżka, aby wyjrzeć przez okno. Zobaczyłam potężną rakietę i migoczące wokół niej 

światełka. Miała spiczasty kadłub i malutkie, okrągłe okienka. Wysyłała jaskrawe światło. 

Pospiesznie ubrałam się, włożyłam swoje ulubione dżinsy, sportowe buty i wygodna 

bluzkę i wybiegłam na podwórko. Ostrożnie stanęłam na progu rakiety. W jednej chwili 

otworzyły się drzwi, tak jakby zapraszała mnie do środka. Weszłam niepewnym krokiem 

do jej wnętrza. Były tam niezwykłe kanapy, migające ekrany komputerów, mnóstwo 

lampek kontrolnych. Na wieszaku wisiał kombinezon kosmonauty. Postanowiłam go 

włożyć. Usiadłam za sterem, pociągnęłam za drążek i z rakiety wydobył się dziwny 

dźwięk. Jak się okazało wystartowałam. Byłam podekscytowana. W jednym momencie 

znalazłam się nad ziemią. Spojrzałam przez okno. Wszystko było takie malutkie. Widok 

naszej planety z kosmosu zapierał dech w piersiach. Nawet nie zauważyłam jak znalazłam 

się pośród gwiazd. Oglądałam wirujące planety, przelatujące komety i świecące złocistym 

blaskiem gwiazdy. Nagle na horyzoncie pojawiła się przepiękna, pełna blasku, czerwona 

planeta. To na pewno Mars! Postanowiłam tam wylądować.  

 Kiedy wysiadłam z rakiety powitał mnie niewielki, zielony stworek o dużych oczach i 

antenkach na głowach. Przedstawił się jako Ufuś i zaprosił mnie do zwiedzenia swojej 

planety. Byłam zaskoczona, że mają tak rozwiniętą cywilizację. Zaskoczył mnie, a 

jednocześnie zachwycił sposób podróżowania kosmitów. Ich maleńkie, okrągłe i lśniące 

pojazdy cichutko pomykały z ogromną prędkością. Wsiadłam do jednego z nich i w 

ułamku sekundy przeniosłam się w stronę najjaśniejszego punktu planety. Znajdowało się 

tam laboratorium, z którego ufoludki obserwowały kosmos. Poprosiłam, aby skierowali 

teleskop w stronę ziemi. Zdziwiłam się, gdy na ekranie zobaczyłam swój dom i zatroskaną 

mamę spoglądającą w niebo. Zrozumiałam, że mama tęskni za mną i pora już wracać. 

Szybko pożegnałam się z nowymi przyjaciółmi, wsiadłam do swojej rakiety i pomknęłam 

w kierunku ziemi. To była niezapomniana przygoda. O wszystkim opowiedziałam mamie, 

jednak nie uwierzyła mi. Stwierdziła, że mam bujną wyobraźnię i powinnam zacząć pisać 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI
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opowiadania. Posłuchałam jej rady. Opisałam swoją podróż, wypracowanie bardzo 

wszystkim się podobało. Na pewno wyśle je również swoim przyjaciołom w kosmosie.   

Co przydarzyło się dziewczynce?- Zachęcenie do opowiedzenia przygody Julki swoimi 

słowami 

  

 

2. „Gwiezdne rytmy” – układanie i kontynuowanie rytmów, przeliczanie. 

Potrzebne będą: wycięte z papieru małe i duże gwiazdki (można je wycinać razem z 

dzieckiem-ćw. sprawności manualnej) 

Układamy wycięte z papieru gwiazdy: mała gwiazdka, duża gwiazda, mała gwiazdka, duża 

gwiazda, mała gwiazdka, duża gwiazda... Układając,  głośno je nazywamy. Następnie 

prosimy dzieci, bo układały dalszy ciąg gwiazdek. Następnie układamy inny rytm: mała 

gwiazdka, mała gwiazdka, duża gwiazda, mała gwiazdka, mała gwiazdka, duża gwiazda i 

ponownie dziecko kontynuuje. Na zakończenie dzieci mogą z gwiazd ułożyć na czarnej 

lub granatowej kartce swój własny gwiazdozbiór, przeliczyć gwiazdki, przykleić i nadać 

mu nazwę.  

Część III 

Propozycje zajęć popołudniowych od cioci Karoliny 

Zabawa ortofoniczna „Nawiązanie kontaktu z Marsem”. 

Siadamy wygodnie razem z dzieckiem, naprzeciw siebie. Osoba dorosła zamienia się na 

chwilę w przybysza z kosmosu i wypowiada pojedynczo słowa w języku marsjańskim. Dziecko 

uważnie słucha i powtarza te same słowa: nem nem, ne ne, no no, trulo, lulo, bra, bre, bri, 

bro, be be, ki ki, ke ke (bis). 

Miłej zabawy. 
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03.04.2020 

PIĄTEK: 

Część I 

1.Zabawa ruchowo-badawcza Przyciąganie ziemskie.  

Wyjaśniamy dziecku pojęcie grawitacji jako siły przyciągania kuli ziemskiej. Przyciąga 

wszystkie przedmioty i dlatego spadają one na Ziemię, kiedy je wypuścimy z rąk. Jedne 

spadają szybciej (łyżeczka), inne wolniej. My też jesteśmy poddani sile grawitacji i dlatego, 

gdy podskoczymy – opadamy na ziemię. Dzieci podskakują i sprawdzają, czy wszystkie 

opadają na ziemię. 

2. Taniec z „Kosmo żabką” 

https://www.youtube.com/watch?v=58IpZcC7KNk 

 

Część II 

1. Kosmiczne zabawy badawcze wg instrukcji podanych w poniższych linkach. 

https://oliloli-newlife.com/2018/01/kosmiczne-eksperymenty.html 

https://www.youtube.com/watch?v=PIuOV8t8pSw 

2. Swobodny rysunek – dzieci zainspirowane tematem tygodnia rysują dowolnie, nadają 

tytuł swojej pracy, opowiadają o niej i odkładają do przygotowanych teczek na wytwory 

prac dziecięcych. 

3. Rozwiąż zadanie: Można wydrukować lub dziecko może tylko wskazać dany element i 

uzasadnić swój wybór. 

https://www.youtube.com/watch?v=58IpZcC7KNk
https://oliloli-newlife.com/2018/01/kosmiczne-eksperymenty.html
https://www.youtube.com/watch?v=PIuOV8t8pSw
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Część III 

Propozycje zajęć popołudniowych od cioci Karoliny 

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 
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Inne aktywności: 

https://przedszkolankowo.pl/2016/12/17/ufoludkowe-karty-pracy/ 

https://www.youtube.com/watch?v=g_xPVHjj0Yg 

https://www.youtube.com/watch?v=xodx588T99Y 

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

https://www.youtube.com/watch?v=MqrAV8D2zMg 

https://dzikajablon.wordpress.com/2013/10/28/kosmiczny-lot-dziecko-na-warsztat/ 

https://www.dzieckiembadz.pl/2018/02/gwiazdozbiory.html?fbclid=IwAR3PGRafWAl6tHg

-_tzqIIdUOUsLPfHsL4VB7RFnqlrtdgcE2AAPsEwEtG0 

 

Miłej zabawy  

Uściski dla wszystkich przedszkolaków  

 

 

 

 

 

https://przedszkolankowo.pl/2016/12/17/ufoludkowe-karty-pracy/
https://www.youtube.com/watch?v=g_xPVHjj0Yg
https://www.youtube.com/watch?v=xodx588T99Y
https://www.youtube.com/watch?v=iKgRNQakIJw
https://www.youtube.com/watch?v=MqrAV8D2zMg
https://dzikajablon.wordpress.com/2013/10/28/kosmiczny-lot-dziecko-na-warsztat/
https://www.dzieckiembadz.pl/2018/02/gwiazdozbiory.html?fbclid=IwAR3PGRafWAl6tHg-_tzqIIdUOUsLPfHsL4VB7RFnqlrtdgcE2AAPsEwEtG0
https://www.dzieckiembadz.pl/2018/02/gwiazdozbiory.html?fbclid=IwAR3PGRafWAl6tHg-_tzqIIdUOUsLPfHsL4VB7RFnqlrtdgcE2AAPsEwEtG0

