
WITAM DZIECIACZKI – GRUPA III PANI MAŁGOSI 

PRZESYŁAM DLA WAS W RAMACH ZABAWY / NAUKI ZAGODNIENIA , KTÓRE BĘDZIEMY  

WYKONYWAĆ W DOMKU. TYM RAZEM TO ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z KOSMOSEM.  

DO DZIEŁA… 

GORĄCO POZDRAWIAM…                                                

PAMIETAJMY, ŻE RUCH I ĆWICZENIA FIZYCZNE WZMACNIAJĄ NASZĄ ODPORNOŚĆ 

ORGANIZMU, WIĘC ZACHĘCAM DO SAMODZIELNYCH ĆWICZEŃ W DOMKU LUB OGRODZIE 

JAK BĘDZIE CIEPŁO. 

 
Ćwiczenia gimnastyczne z dzieckiem  

 

• Zestaw ćwiczeń porannych  • szarfy, sznurki, wstążki  itp.  

„Astronauci do rakiet” – zabawa orientacyjno-porządkowa z elementem biegu.  

Przy dowolnej melodii dziecko biega truchtem. Na przerwę w muzyce wskakuje do szarfy. 

Następuje „start rakiety” – dziecko kuca i na hasło: Start wyskakują w górę. Zabawę 

powtarzamy kilka razy.  

„Zakładamy kombinezony” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci układają szarfy w 

kształt koła, wchodzą do nich i starają się przewlec szarfę przez całe ciało z dołu do góry. 

Komu się uda, siada w siadzie skrzyżnym.  

„Spacer po Księżycu” – zabawa skoczna. Układamy koła z szarf jedno za drugim w odległości 

ok. 50 cm. Dziecko staje w jednym końcu i przeskakuje obunóż z jednej szarfy do drugiej. Kto 

pokona całą trasę, idzie na koniec rzędu.   

„Zapinanie butli z tlenem” – ćwiczenie wyprostne. Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym w 

szarfach. Cofają ręce zgięte w łokciach i splatają na plecach palce jednej dłoni z drugą (jedna 

ręka od góry, druga od dołu). Ćwiczenie powtarzamy kilka razy, zmieniając miejsce rąk – od 

góry jest raz lewa, raz prawa.  

„Na nieznanej planecie” – ćwiczenie równowagi. Szarfy ułożone w linii, jedna dotyka drugiej. 

Dzieci idą jedno za drugim, stawiając stopy na szarfach. – „Marsz” – ćwiczenie wyciszające. 

Dzieci maszerują w rytmie dowolnej melodii. 

 

 

 



Dzień 1- Podróż w Kosmos 

• „Strażnik skarbu” – zabawa językowa. 

(pudełko z pokrywką ) 
 
Rodzic, albo  dziecko – Strażnik Skarbu, chowa dowolny przedmiot znajdujący się 
w  pokoju do pudełka (skrzyni skarbów) tak, by druga osoba nie widziała, co to 
jest. Dziecko ma za zadanie odgadnąć nazwę schowanego przedmiotu dzięki 
zadawaniu pytań, na które chowający odpowiada tylko TAK lub NIE. Gdy 
odgadnie pytająca osoba, zostaje Strażnikiem Skarbu  i zabawa toczy się dalej. 
Dla utrudnienia warto wprowadzić zasadę, że można zadać maksymalnie 10 
pytań. Jeśli w tym czasie dziecko nie odgadnie, Strażnik Skarbu sam podaje 
nazwę przedmiotu.   
• „Podróżujemy” – ćwiczenia ruchowe i ruchowo-słuchowe. Rodzic pyta: Jakie 

czynności wykonujemy podczas podróżowania? Dziecko pokazuje, a my 

zgadujemy (rozkładanie mapy, niesienie ciężkiego plecaka, ciągnięcie walizki na 

kółkach, wędrowanie z kijkami, robienie zdjęć, pakowanie bagażu, patrzenie 

przez lornetkę itp.).  

• Praca z Kartą – książka Planeta dzieci 3 str. 24-25.   

• „Odwiedziny” – zabawa słuchowa. 

 

       
 



 
Na podłodze leżą 3 koła – planety; na jednym jest rysunek balonu, na drugim – 
parasola, na trzecim – domu.  
 
 Rodzic przedstawia dziecku sylwetę Kosmusia – 
 
 

 
 
 
 
kosmity, który dba o porządek na planetach. Kosmuś prosi o pomoc, bo podczas 
burzy kosmicznej pomieszały się przedmioty z różnych planet (rodzic rozkłada 
przedmioty, których nazwy mają głoski b, p, d na początku lub w środku wyrazu, 
np. kapelusz, koparka, peleryna, kapok, por, kapusta, kubek, bluza, burak, buty, 
zebra, deska, hipopotam, doniczka, wiadro…). Dziecko układa przedmiot 
zawierających określoną głoskę, na odpowiednią planetę. (Uwaga: w jednej 
nazwie nie mogą wystąpić głoski z 2 różnych planet). Następnie nazywa planety: 
planeta B, planeta P, planeta D. 



• Kosmos – animacja edukacyjna 

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

• „W Kosmosie” – wykonanie kolażu.  

( dziurkacze, duży arkusz kartonu, kolorowy papier, szablony prostokątów, trójkątów i kół, różnej 

wielkości koła z papieru, kolorowe brokaty, czarna, fioletowa i granatowa farba plakatowa, kredki 
świecowe, pędzle, nożyczki, klej, ołówki, temperówki ) 
 
1. Zrobienie za pomocą dziurkaczy małych kolorowych kółek – konfetti.  
2. Przygotowanie promów kosmicznych z figur geometrycznych według pomysłu 
dzieci – sklejenie elementów w całość. 
3. Pokolorowanie różnej wielkości kół przez roztarcie palcami na ich powierzchni 
zestruganych kawałków kredek świecowych. 
4.Pomalowanie dużego arkusza papieru farbami: granatową, fioletową i czarną 
(farba gęsta, dość gruba warstwa).  
5. Złożenie pracy w całość: wysypanie kolorowego konfetti na mokry arkusz; 
przyklejenie planet i rakiety, zatytułowanie pracy, np. Podróż w Kosmos.  
  

• „Wyprawa w Kosmos” – zabawa uruchamiająca duże grupy mięśniowe.  

Dzieci naśladują czynności, o których opowiada Rodzic:  

Pola bardzo lubiła zabawę w łapanie gwiazd. Wchodziła na trampolinę i skakała 

najwyżej, jak umiała, bo chciała dosięgnąć głową najjaśniejszej gwiazdy na 

niebie. (Dzieci skaczą obunóż).  

Wyciągała wysoko ręce – raz prawą, a raz lewą – i zamykała w górze dłonie, 

żeby migocąca gwiazdka jej nie uciekła. (Dzieci wyciągają naprzemiennie prawą i 

lewą rękę wraz z tułowiem).  

Gdy zmęczyła się łapaniem, patrzyła na gwiazdy, leżąc na brzuchu. (Dzieci, leżąc 

na brzuchu z dłońmi opartymi o podłogę na wysokości klatki piersiowej, odchylają 

głowę z jednoczesnym prostowaniem rąk – ok. 6 powtórzeń). 

 Innym razem wyobrażała sobie, że jest astronautką, która za chwilę poleci na 

spotkanie gwiazd. Już jest w rakiecie i słychać pracujące silniki. (Dzieci stoją z 

jedną ręką na biodrze, a drugą zataczają duże koła z boku; po chwili następuje 

zmiana rąk).  

Gdy oba silniki nabrały pełnej mocy (dzieci zataczają koła z boku tułowia obiema 

rękami jednocześnie), rakieta w końcu wystartowała i poleciała wysoko, wysoko, 

mijając po drodze różne planety i gwiazdy. (Dzieci biegają po pokoju w różnych 

kierunkach z rozłożonymi rękami).  



Pola z uwagą patrzyła na mijane obiekty. (Dzieci zatrzymują się i stojąc w 

miejscu, wolno obracają głowę jak najdalej za siebie raz w prawo, raz w lewo).  

„Polu, kolacja” – usłyszała nagle głos mamy i... szybko znalazła się z powrotem w 

swoim pokoju.(Dzieci robią jeden skok do przodu z jednoczesnym rozłożeniem 

rąk i nóg na boki – stają w pozycji pajacyka). 

 „Już pędzę” – zawołała do mamy i zbiegła szybko po schodach. (Dzieci biegną w 

miejscu z wysokim unoszeniem kolan 

• Praca z Kartą – książka Planeta dzieci 3 str. 27. Ćwiczenia w czytaniu. 

• Planety, Księżyc, Słońce - Czym jest kosmos? – bajka edukacyjna 

https://www.youtube.com/watch?v=RRKJDn_8Su0 

 

Dzień 2 -  Jak zostać astronautą 

• „Astronauta” – budowanie zdań, rozmowa. 

Dziecko ogląda zdjęcia, książki dotyczące astronautów . Na ich podstawie 
dziecko układa o astronaucie 1 zdanie liczące 5 wyrazów.  
 
Rodzic zadaje pytania dotyczące astronautów, np.  
- Czym zajmuje się astronauta?  
- Czego potrzebuje do swojej pracy?  
- Dlaczego jego praca jest ważna?  
- Co musi wiedzieć i umieć? 
-  Kto jeszcze bada gwiazdy i planety? (astronom) 
-  Czym zajmuje się astronom? 
-  Czego potrzebuje do pracy?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RRKJDn_8Su0


 

• „Jak zostać astronautą?” – rozmowa, budowanie mapy myśli. 

(zdjęcie astronauty, mazaki, małe kartki do rysowania ) 
 
Rodzic stawia pytanie problemowe:  
 
Jak zostać astronautą?  
 
Dziecko rysuje swoje pomysły na kartce  przez określony czas, np. 10 min. 
Rodzic zwraca uwagę, że mają to być tylko schematyczne rysunki, które pokażą 
innym pomysły dziecka. Z pomocą rodzica starają się nadać tytuł swoim 
pomysłom, np. odwaga, mądrość.  

• „Pakowanie przed wyprawą” – rozmowa. 

 
 Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia różnych przedmiotów potrzebnych w dalekich 
podróżach. Dzieci starają się podać nazwy i wybierają rzeczy potrzebne 
astronaucie. Uzasadniają swój wybór.  
 

       
 
 



       
 
 
 
 

   
 
 

           
 
 
 

 
 
 



• „Podróż astronauty” – zabawy matematyczne. 

(10 fasolek białych i 10 fioletowych, kartka, ołówek ) 

 
Każde dziecko ma zestaw np.10 fasolek białych i 10 fioletowych. Rodzic 
nawiązuje do zabawy z  pakowaniem. Prezentuje  rysunek rakiety i układa do 
niego opowiadania – zadania, a dziecko wykonuje zadania na liczmanach, a 
potem zapisują za pomocą znaków i cyfr. 
 
 

 
 
 Przykładowe sytuacje:  
- W załodze promu kosmicznego będą 3 astronautki i 2 astronautów. Ile osób 
będzie razem w załodze?  
Dziecko kładzie 3 fasolki białe, dokłada 2 fioletowe i zapisują: 3 + 2 = 5. 
Następnie udziela odpowiedzi na pytanie. 
 
– Startują 2 rakiety: Do każdej rakiety wsiądą 4 osoby. Ile osób poleci w Kosmos? 
 
– Na parkingu stoją 2 autobusy. Ile kół jest na parkingu? 
 
– Było 7 promów kosmicznych. 3 odleciały. Ile zostało? Tu dzieci wykorzystują 
jedynie liczmany 
 
 
 



.• Praca z Kartą – Książka Planeta dzieci 3 str.28 – ćwiczenia w dodawaniu, 

kodowanie i dekodowanie czynności matematycznych, pisanie cyfr w kratkach. 

.• Zabawa matematyczna - Praca z Kartą – książka Liczę str.49 
 
 

• „Spacer po nieznanej planecie” – zabawa równoważna.  

(pudełka po chusteczkach higienicznych ) 

Dzieci są kosmonautami, którzy wylądowali na nieznanej planecie i muszą 

chodzić tylko wyznaczoną trasą i w specjalnych butach. Kilka osób zakłada na 

nogi prostokątne pudełka po chusteczkach higienicznych i chodzi po liniach 

ułożonych ze skakanek.  

• Ciekawski George - Naprawa w przestrzeni kosmicznej – bajka dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=58fBqW2g4EA 

 

 

Dzień 3 – Na nieznanej planecie 

• Kosmiczna podróż – zabawa muzyczno- ruchowe przy piosence. 

Zapoznanie dzieci z piosenką. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vDCbBi_difY 
 

.• Praca z Kartą – Książka Planeta dzieci 3 str.29 

Odszukiwanie i odznaczanie różnic miedzy obrazkami.  

.• Praca plastyczna – „Spotkanie z ufoludkami”. Wykonaj pracę plastyczną 

techniką dowolną.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=58fBqW2g4EA
https://www.bing.com/search?q=kosmiczna+wyprawa+piosenka+dla+dzieci&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&pq=kosmiczna+wyprawa+piosenka+dl&sc=0-29&sk=&cvid=BF3E4725DFFE460982E75CAC60BB5BEA
https://www.bing.com/search?q=kosmiczna+wyprawa+piosenka+dla+dzieci&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&pq=kosmiczna+wyprawa+piosenka+dl&sc=0-29&sk=&cvid=BF3E4725DFFE460982E75CAC60BB5BEA


 
 

 

 

 

UFOLUDKI 
 

 

 



Dzień 4 – Układ Słoneczny 

• Układ Słoneczny- zapoznanie dzieci z wierszem.   

 

Układ Słoneczny  

Na nocnym niebie, jak smuga bieli,  

mglista poświata pasem się ścieli.  

To galaktyka Drogi Mlecznej,  

w niej właśnie leży Układ Słoneczny.  

W środku ma Słońce, stąd jego nazwa.  

Słońce to wielka, gorąca gwiazda.  

Dokoła niego aż osiem planet  

po swych orbitach krąży wytrwale.  

Najbliżej Słońca Merkury mały,  

najmniejszy z planet, skalisty cały.  

Druga to Wenus – strasznie gorąca,  

a za nią Ziemia – trzecia od Słońca.  

Tak, nasza Ziemia, dobrze słyszycie, 

jedyna z planet, gdzie tętni życie!  

Czwartą z kolei jest Mars czerwony,  

pełen skał, pustyń, zimny, zamglony.  

Piąta to Jowisz – gazowa kula,  

największa z planet, gdzie wiatr wciąż hula.  



Szósta to Saturn – gazowy olbrzym,  

ze swych pierścieni znany jest dobrze.  

Siódmą jest Uran – z lodu i skały,  

wokół pierścienie, błękitny cały.  

Ostatnia z planet, ósma od Słońca,  

to Neptun – burzom nie ma tam końca…  

Układ Słoneczny to bez wątpienia, nasz dom kosmiczny, bo w nim jest Ziemia! 

Dzieci odpowiadają na pytania dotyczące treści wiersza: Co znajduje się w środku Układu 

Słonecznego? Co krąży wokół Słońca? Jak nazywają się kolejne planety Układu Słonecznego?  

 Ile planet liczy nasz Układ Słoneczny? Jakie cechy charakterystyczne mają planety w Układzie 

Słonecznym? Jak nazywa się pierwsza (trzecia, piąta…) planeta od Słońca? Którą z kolei 

planetą od Słońca jest Ziemia (Mars, Jowisz, Neptun…)? 

 

.• Filmik edukacyjny – Układ Słoneczny  

 
https://youtu.be/s8dvjfLizXE 
 
Zapoznanie dzieci z piosenkę – „Układ Słoneczny” 
  
https://youtu.be/yxVMhKt-cvI 
 

.• Praca z Kartą – Książka Planeta dzieci 3 str.30 

Umieść nalepki z nazwami planet na odpowiednich miejscach. Ćwiczenia w 
czytaniu. Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych.  

.• Praca z Kartą – Książka Liczę str.50  

Odkryj na którą planetę doleciała rakieta. Wykonaj obliczenia i zapisz ich wyniki. 
Obok liczb zapisz litery i odczytaj nazwę planety. Ćwiczenia grafomotoryczne. 
Doskonalenie umiejętności dodawania do 6.  
 
 

https://youtu.be/s8dvjfLizXE

