
Dzień  dobry  Przedszkolaczki! Witamy  Was  ! Jak  Wasze  nastroje? 

 

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Cuda i dziwy 

Dzień 1 poniedziałek   -  Na planecie Chustolandia 

 

Przedstawienie tematu zajęć. 

Nazwa kwiecień pochodzi od kwiecia, czyli kwiatów, które właśnie w tym miesiącu 

zaczynają kwitnąć . 

 

 Z kwietniem związane są różne przysłowia: odczytanie i wyjaśnienie ich znaczenia przez R. 

 

KWIECIEŃ – PLECIEŃ, BO PRZEPLATA TROCHE ZIMY TROCHE LATA. 

CHOĆ W KWIETNIU I SŁONKO GRZEJE, NIERAZ POLE ŚNIEG ZAWIEJE. 

GRZMOT W KWIETNIU – DOBRA NOWINA, JUŻ SZRON ROŚLIN NIE POŚCINA. 

Zapoznanie dzieci z nazwą nowego miesiąca na podstawie wiersza W. Chotomskiej 

Kwiecień. 

„Kwiecień” 

W. Chotomska 

 Chodzi Kwiecień po świecie w fiołkowym berecie, 

z czarodziejską pałeczką w kieszeni. 

Za pomocą pałeczki w ciągu małej chwileczki 

wszystkie rzeczy potrafi odmienić. 

Koniom – skrzydła doczepia, 

krowę zmieni w fortepian, 

tort upiecze ze śniegu, 

strusia wyśle na biegun, 

dom na dachu postawi, 

klucz zmajstruje żurawi, 

księżyc w czapkę ubierze, 

gwiazdy zmieni w talerze, 

z klombu zerwie dwa słonie, 

by pachniały w wazonie, 

z papug zrobi tygrysy, 

które jedzą irysy, 

sto kogucich grzebieni 

w wielkie góry zamieni – 

ledwie wyjmie pałeczkę z kieszeni… 

 

Zwracanie uwagi na nazwę miesiąca, o którym jest mowa w wierszu. 

Wypowiadanie sie dzieci na temat nieprawdopodobnych rzeczy, które wyczarował kwiecień 

w wierszu czarodziejską pałeczką. 

 



Zabawa Jestem kwietniem i  wyczaruję... dziecko porusza pałeczką i kończy zdanie: 

Jestem kwietniem i wyczaruję... wymyślając coś nieprawdopodobnego 

 

 

Zabawa z chustkami, przy muzyce, rytmika dla dzieci, Delibes, Pizzicato polka, 

https://www.youtube.com/watch?v=h-ZwyEY25PQ 

 

Ćwiczenia z chustką: 

   a/ ręce unoszą chustkę w górę i w dół; 

   b/ unoszenie na przemian nóg do góry i uderzanie ich chustką; 

   c/ rzucanie zwiniętej chustki w  kulkę do góry i kopanie jej nogą; 

   d/ przewlekanie chustki między nogami; 

   e/ fruwająca chustka; 

   f/ szumiące drzewa; 

 

  Marsz z chustką przy muzyce marszowej: 

a.        w miejscu: chustka raz w górze, raz w dole; 

b.       po całej sali – w rozsypce: chustka wiruje; 

c.     w kole: ruch chustką raz lewą ręką, raz prawą. 

  

Aerobik z chustką: 

  

-          ruch chustki nad głową: koła, wirowanie; 

-          chustka na podłodze: zamiatanie , wirowanie chustki; 

-          obroty z chustką; 

  

 Improwizacje ruchowe „Rozkwitające kwiaty”. 

Dzieci chowają chustkę w dłoni i przykucają, przy muzyce „Poranek”  

Edvard Grieg - Poranek - YouTube 

powoli podnoszą się i wypuszczają kwiat z dłoni rozluźniając ją, poruszają się przy dowolnej 

muzyce tanecznej, swobodnie interpretując ją ruchem ciała i chustki. 

  

Ćwiczenia oddechowe „Falująca chustka”. 

Dzieci trzymają rozłożoną chustkę w rękach, dmuchają na nią delikatnie lub mocno, 

obserwując w jaki sposób się porusza. R. zwraca uwagę na nabieranie powietrza nosem, a 

wydychanie ustami. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ECG26fw1i_c
https://www.youtube.com/watch?v=ECG26fw1i_c


W poniedziałki poznajemy nową literę. Dziś dla Was w kilku krokach 

przygotowałam wprowadzenie litery "f" na podstawie 

wyrazu FARBA. Zaczynamy! 
 

1. Zabawa z kolorami: 

Kochani wymienię Wam nazwy kolorów, a Wy podajcie przykłady przedmiotów, roślin lub 

zwierząt w tych kolorach: 

Żółty, jak…? (np. fasola w strąku, jaskier, słonko, dojrzała gruszka..) 

Pomarańczowy, jak…? (np. dynia, pomarańcza, mandarynka..) 

Niebieski, jak…? (np. woda, niebo, niezapominajki..) 

 

2. Ćwiczenia słuchowe. 

 Obejrzyjcie obrazek przedstawiający farby. Nazwijcie proszę poszczególne barwy. 

 

 
 

 

 Podzielcie wyraz farby na sylaby i głoski. 

  Na jaką głoskę zaczyna się wyraz farba? 

 Podajcie przykłady słów rozpoczynających się głoską f 

(np. fotel, fotografia, fala, figury, firanki, foka, futro, fabryka, fiołki…), mających ją w środku 

(np. agrafka, rafa, elfy, gofry, harfa, kafelki, wafle, perfumy, sofa…) i na końcu 

(np. fotograf). 

 Obejrzyjcie budowę schematu wyrazu farba (białe kartoniki - głoski). 

 
 Obejrzyjcie małą i wielką, drukowaną i pisaną literę f, F. 

 



 Cegiełki białe zastępujemy literami. 

 Pokaz małej i wielkiej, drukowanej i pisanej litery f, F. 

 Nakreślcie litery f w powietrzu 

 Poćwiczcie pisanie litery f na kaszy lub mące

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DZIEŃ 2  W  PRZESTRZENI KOSMICZNEJ 

 

 

 
 

 

 

Słuchanie opowiadania Schima Schimmela Dzieci Ziemi – pamiętajcie 

 
Gdzieś w najgłębszej aksamitnej czerni wszechświata krąży cudownie błękitny świat. Z daleka 

wygląda on jak prześliczna, niebiesko-biała, zamglona marmurowa kula. Ale im bardziej 

się zbliżamy, tym więcej widzimy kolorów – czerwienie, brązy, żółcie i wszystkie odcienie 

zieleni. Jest wiele światów unoszących się w przestrzeni, ale ten świat jest szczególny. To nie 

jest zwykły świat. Są bowiem na nim zwierzęta. Miliardy zwierząt. Więcej zwierząt niż 

wszystkich gwiazd, które mrugają z nocnego nieba. 

A wszystkie owe zwierzęta są dziećmi tego świata. Ponieważ ten świat jest ich Matką. My zaś 

nazywamy go Matką Ziemią. Zwierzęta nie są same na Matce Ziemi. Żyją tu również ludzie. 

Miliardy ludzi. Jest ich więcej niż gwiazd, które mrugają z nocnego nieba. Oni także są 

dziećmi Matki Ziemi. Tak więc zwierzęta i ludzie, i Matka Ziemia – to jedna wielka rodzina. I 

bawią się tu delfiny. I śpiewają ptaki. I tańczą gazele. I żyją ludzie. W najgłębszej aksamitnej 

czerni wszechświata krąży rodzina Matki Ziemi. I zwierzęta pamiętają. One pamiętają Matkę 

Ziemię z czasów, zanim pojawili się na niej ludzie. Pamiętają czas, gdy lasy były gęste, bujne i 

zielone. Gdy oceany i rzeki, i jeziora były przejrzyste i krystalicznie czyste. Gdy niebo było 

jasne i tak błękitne. Zwierzęta pamiętają też chwile, kiedy ujrzały pierwszych ludzi. Na 

początku zaledwie kilku. Ale potem coraz więcej i więcej, aż ludzie rozeszli się po całej Matce 

Ziemi.Mimo to nadal zwierząt było więcej niż ludzi. I ludzie dzielili się Matką Ziemią ze 

zwierzętami. Jeszcze pamiętali, że zwierzęta są ich siostrami i braćmi. 

Jeszcze pamiętali, że stanowią cząstkę jednej wielkiej rodziny. I zwierzęta, i ludzie – to oczy i 

uszy, i serce Matki Ziemi. Więc kiedy bawiły się delfiny, bawiła się Matka Ziemia. Kiedy 

śpiewały ptaki, Matka Ziemia śpiewała. Kiedy tańczyły gazele, Matka Ziemia tańczyła. A 

kiedy ludzie kochali, kochała i Matka Ziemia. Mijały lata, rodzili się ludzie. Coraz więcej i 

więcej, i więcej. Aż wreszcie ludzi było więcej niż zwierząt. I ludzie zapomnieli. Zapomnieli 

dzielić się ze zwierzętami ziemią i wodą, i niebem Matki Ziemi. Zapomnieli, że zwierzęta to 

ich siostry i bracia. Zapomnieli, że wszyscy są cząstką jednej wielkiej rodziny Matki Ziemi. 

Ludzie zapomnieli. Ale zwierzęta pamiętały. Wiedziały, że kiedyś będą musiały ludziom o tym 

przypomnieć. I teraz każdego dnia nasze siostry i bracia przypominają. Bo kiedy bawią się 

delfiny, ludzie pamiętają. Kiedy śpiewają ptaki, także pamiętają. Kiedy tańczą gazele, także 

pamiętają. A kiedy ludzie będą pamiętać, będą też kochać. 



• Rozmowa na temat opowiadania. 

Wypowiedzi dzieci na temat wyglądu Ziemi, jej mieszkańców, ich postępowania. 

 

 

 

 

 
 

Zabawa orientacyjno-porządkowa Start rakiety. 

 

 

Rodzic odlicza: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Podczas odliczania dzieci rytmicznie klaszczą w 

dłonie z narastającą prędkością, następnie, na wysokości brzucha, rysują spiralę (maszyny 

zaczynają pracować), wydając dźwięk: Bzz (rakieta startuje). 

Sstaaart – rytmicznie uderzają dłońmi o uda, rakieta wystartowała – wyskakują w górę, 

wymachują ramionami do góry, wydają okrzyk: Hurra! Lot rakiety – dzieci poruszają się po 

sali przy dźwiękach tamburynu, przerwa w muzyce oznacza lądowanie. 

 

 

Budowanie wymyślonych przez dzieci stacji kosmicznych z różnorodnych klocków; 

wymyślanie im nazw. Dzielenie tych nazw na głoski i na sylaby. Klocki. 

 

Wykonywanie pracy przedstawiającej naszą planetę. 
Kolorowe gazety, nożyczki, bibuła, flamastry, klej. 

 

 

• Wycinanie z kolorowych gazet elementów wybranych przez dzieci. 

• Przyklejanie ich na jasnozielonych kartkach w kształcie koła. 

• Uzupełnianie szczegółów flamastrami i kolorową bibułą. 

 

Karta pracy, cz. 3, nr 71. 
Odwzorujcie  rysunki rakiety i ufoludka 

 

 

 



DZIEŃ 3 PRZYBYSZE Z KOSMOSU 

 

 

 Jestem Ufuś piegowaty, 

mam ubranko w srebrne łaty, 

a na głowie czułki dwa, 

 skaczę lekko: hopsa, sa. 

 Mieszkam sobie we wszechświecie, 

podróżuję w swej rakiecie. 

Przyjaciela zdobyć chciałem, 

więc na Ziemię przyleciałem. 

Zaprzyjaźnić chcę się z wami, 

choć jesteście jeszcze mali. 

Złego nic mi nie zrobicie? 

Czy bać muszę się o życie? 

Chętnie z wami porozmawiam. 

Przyjacielski ukłon składam. 

Ziemia piękną jest planetą, 

choć od mojej tak daleką. 

Poznać wasze chcę zwyczaje 

 i pozwiedzać różne kraje. 

. Rozmowa z dziećmi na temat: 

- Czy w kosmosie można spotkać żywe istoty? 

Wyjaśnianie pojęcia ufoludek (kosmita latający UFO). Zachęcanie do wypowiadania się na 

temat wyglądu przybyszów z innych planet. 

 

 Wykonanie zadania w karcie nr 72 – kolorowanie wg kodu. 

 „Rakiety kosmiczne” – wykonywanie pracy przestrzennej z wykorzystaniem plastikowych 

butelek po napojach – https://www.youtube.com/watch?v=ibzeUFqLa20 

https://www.youtube.com/watch?v=QNCxe1mknTo 

 Opowieść ruchowa przy muzyce – „Wyprawa na nieznaną planetę”. Nagranie spokojnej 

melodii, odtwarzacz CD, tekst opowieści ruchowej. Dziecko naśladuje czynności, które 

pokazuje i o których opowiada rodzic. 

Pewnego dnia dzieci postanowiły wybrać się w podróż, w poszukiwaniu nowej 

planety. Założyły skafandry kosmiczne, weszły po schodkach do rakiety, zapięły 

pasy bezpieczeństwa i wystartowały w nieznaną podróż. Leciały, leciały, omijały 

napotkane rakiety i statki kosmiczne, machały rękami do pilotujących je 

https://www.youtube.com/watch?v=ibzeUFqLa20
https://www.youtube.com/watch?v=QNCxe1mknTo


kosmonautów, aż wylądowały na niezwykłej planecie. Wysiadły z rakiety. 

Przeskakiwały z nogi na nogę po kamieniach, następnie przepłynęły przez 

czerwoną rzekę, czołgały się przez zarośla, aż w końcu stanęły na górze. Tam 

zobaczyły ogromną liczbę kolorowych motyli. Tak jak one zaczęły latać, machając 

rączkami jak skrzydełkami. Niestety, to je bardzo zmęczyło. Ocierały pot z czoła. 

Postanowiły chwilę odpocząć. Położyły się na piasku i zasnęły, cichutko 

pochrapując. Kiedy otworzyły oczy i mocno się przeciągnęły, aby rozprostować 

kości, okazało się, że znajdują się przy swoich rakietach. Wsiadły do nich, 

wchodząc po schodkach, i ruszyły w powrotną drogę, bo na Ziemi czuły się 

najlepiej. 

Ćwiczenia artykulacyjne „Mowa kosmitów”.  

Dzieci powtarzają za rodzicem grupy sylab, np.: 

zu, że, żo, ża, ży, żi, sza, szo, sze, szy, szu, szi, cza, czo, cze, czy, czu, czi... 

 Karta pracy nr 73. Liczenie obrazków każdego rodzaju. Zaznaczanie  liczby pojazdów 

według wzoru. 

 

 

 

DZIEŃ - 4  KIEDY JEST DZIEŃ, A KIEDY NOC 

 

 

 Zabawa rozwijająca wyobraźnię i inwencję twórczą – „W języku kosmitów”. Wymyślanie w 

parach języka, którym porozumiewają się przybysze z innych planet. 

Rozwiązywanie zadania w karcie pracy nr 74. Słuchanie rymowanki, rysowanie ufoludka wg 

opisu. 

Nauka rymowanki, interpretacja ruchowa rymowanki zgodnie z tekstem. 

Kosmonauta idzie dróżką, 

przytupuje jedną nóżką, 

klaszcze w ręce raz i dwa, 

podskakuje: hopsa, sa. 

Już w rakiecie prosto siada, 

kiwa głową na sąsiada, 

ster rakiety w ruch już wprawia, 

 choć to wcale nie zabawa, 

i rakieta się unosi, bo ją o to ładnie prosi. 



Ćwiczenie rozwijające spostrzegawczość – karta nr 75. Rysowanie drogi po wyznaczonym 

torze. Zadanie to można wykorzystać do liczenia, np.: 

-pokoloruj 5 trójkątów, pokoloruj tyle samo gwiazd, pokoloruj o 3 koła więcej, itd. 

Słuchanie wiersza „Halo, tu mówi Ziemia”. Uświadamianie dzieciom, że Ziemia jest kulą 

składającą się z dwóch półkul, że kręci się wokół własnej osi i krąży wokół Słońca, a na pełny 

obrót potrzebuje całego roku 

Dzień dobry, dzieci! Jestem 

Ziemia, 

wielka, okrągła jak balonik. 

Z tej strony – Słońce mnie 

opromienia, 

a z tamtej – nocy cień przesłonił. 

Gdy jedna strona jest oświetlona 

to zaciemniona jest druga strona. 

Wy zajadacie pierwsze śniadanie 

a spać się kładą Amerykanie. 

Właśnie! 

Bo ja się kręcę w krąg, jak bardzo 

duży bąk. 

– Dobranoc! – wołam. 

– Dzień dobry! – wołam 

to znaczy zrobiłam obrót dokoła. 

 A oprócz tego wciąż, bez końca, 

 muszę się kręcić wokół Słońca. 

 Nigdyście jeszcze nie widzieli 

 takiej olbrzymiej karuzeli! 

Bo trzeba mi całego roku, 

ażeby Słońce obiec wokół. 

Poznajemy kontynenty - Szkoła Profesora 

Szymona https://www.youtube.com/watch?v=hyYmyG0SugU 

 Rozwiązanie zadań w karcie nr 76. Odwzorowywanie napisów, kolorowanie obrazka. 22. 

Poznajemy kontynenty - Szkoła Profesora 

Szymona https://www.youtube.com/watch?v=hyYmyG0SugU 

Rozwiązanie zadań w karcie nr 76. Odwzorowywanie napisów, kolorowanie obrazka. 

………………………………………………………………………………………………. 

 Oglądanie zdjęć Księżyca -

 https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=zdj%C4%99cia+Ksi%C4%99%

C5%BCyca&sa=X&ved=2ahUKEwj3qPyEodvvAhVZCRAIHfq3AcwQjJkEegQIAxAB&bi

w=1366&bih=657 

Księżyc to jedyny naturalny satelita Ziemi. Jest piątym co do wielkości księżycem w 

Układzie Słonecznym. Obiega on Ziemię w ciągu 27 dni. Księżyc to jedyne ciało słoneczne, 

na którym lądowali ludzie. Łącznie stanęło na nim 12 osób. Z Ziemi przez cały czas jest 

widoczna tylko jedna jego strona (drugą sfotografowano). Słońce oświetla zawsze (poza 

zaćmieniami) tylko połowę powierzchni Księżyca. Kiedy Księżyc jest w pełni, znajduje się 

po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. 

 Oglądanie zdjęć teleskopów 

kosmicznych https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=zdj%C4%99cia+tel

eskop%C3%B3w+kosmicznych&sa=X&ved=2ahUKEwiR1q_godvvAhWl-

yoKHUpbA1QQjJkEegQIEhAB&biw=1366&bih=657 

https://www.youtube.com/watch?v=hyYmyG0SugU
https://www.youtube.com/watch?v=hyYmyG0SugU
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=zdj%C4%99cia+Ksi%C4%99%C5%BCyca&sa=X&ved=2ahUKEwj3qPyEodvvAhVZCRAIHfq3AcwQjJkEegQIAxAB&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=zdj%C4%99cia+Ksi%C4%99%C5%BCyca&sa=X&ved=2ahUKEwj3qPyEodvvAhVZCRAIHfq3AcwQjJkEegQIAxAB&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=zdj%C4%99cia+Ksi%C4%99%C5%BCyca&sa=X&ved=2ahUKEwj3qPyEodvvAhVZCRAIHfq3AcwQjJkEegQIAxAB&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=zdj%C4%99cia+teleskop%C3%B3w+kosmicznych&sa=X&ved=2ahUKEwiR1q_godvvAhWl-yoKHUpbA1QQjJkEegQIEhAB&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=zdj%C4%99cia+teleskop%C3%B3w+kosmicznych&sa=X&ved=2ahUKEwiR1q_godvvAhWl-yoKHUpbA1QQjJkEegQIEhAB&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=zdj%C4%99cia+teleskop%C3%B3w+kosmicznych&sa=X&ved=2ahUKEwiR1q_godvvAhWl-yoKHUpbA1QQjJkEegQIEhAB&biw=1366&bih=657


 Przedstawienie sceny „W Krainie Gwiazd” z wykorzystaniem różnych materiałów 

plastycznych. Rozwijanie wyobraźni, wykazanie się inicjatywą. 

……………………………………………………………………………………………… 

 Śpiewające Brzdące - Przegoń wirusa - https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4 

Prace porządkowe w swoim pokoju, wycieranie kurzu, przecieranie zabawek, układanie 

książeczek. 

 Muzyczna gimnastyka - https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

Pomysły na zabawy plastyczne -  https://www.youtube.com/watch?v=1qmiCGgUvMM 

 Zabawa z wykorzystaniem rymowanki (czytanej przez rodzica): 

Maszerują dzieci drogą: 

raz, dwa, raz i dwa. 

dziecko maszeruje w miejscu 

Prawą nogą, wyciąga do przodu prawą nogę 

lewą nogą: wyciąga do przodu lewą nogę 

raz, dwa, raz i dwa. dziecko maszeruje w miejscu 

I rękami poruszają: 

raz, dwa, raz i dwa 

  

dziecko maszeruje w miejscu 

w prawo - lewą lewą rękę wyciąga w prawą stronę 

w lewo - prawą prawą rękę wyciąga w lewą stronę 

raz, dwa, raz i dwa. dziecko maszeruje w miejscu. 

  

 

Ćwiczenia z małą poduszką – w leżeniu na plecach dziecko przenosi między stopami 

poduszkę z lewej strony na prawą, unosi z poduszką nogi do góry, przejście z poduszką na 

głowie wyznaczonego odcinka (kształtowanie równowagi); skłony w przód z poduszką 

uniesioną do góry , skręty w prawą i lewą stronę z poduszką trzymaną w wyprostowanych 

rękach. 

 

 

5 Dzień Gwiazdy na niebie 

 

1. Rozmowa na temat kosmosu. 

 

Dzieci wypowiadają się na temat życia w kosmosie: 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU
https://www.youtube.com/watch?v=1qmiCGgUvMM


- czy w kosmosie mogą żyć istoty rozumne; 

- czy muszą być podobne do nas; 

- czy nauka potwierdza istnienie innych istot; 

- co jest potrzebne naukowcom  do badania kosmosu 

 

 

Teleskopy 

 

   
 

 

- co możemy zobaczyć przy pomocy teleskopów 

 

 

 Gwiazdozbiory 

 

 
Ćwiczenie manualne 

( szablony gwiazd w 3 wielkościach- 3 duże, 3 średnie i 4 małe oraz  2 kolorach – 6 

białych i 4 żółte dowolnie wybrane , nożyczki ) 

 Dzieci wycinają gwiazdy, układają z nich swój wymyślony gwiazdozbiór i nadają mu 

nazwę.  

 



 

   

    

 

2. Porządkujemy” – zabawa matematyczna 

 

- Dzieci segregują gwiazdy pod względem kształtu – przeliczają każdy zbiór, 

odpowiadają na pytania: których gwiazd jest najmniej, których jest najwięcej, których 

tyle samo… 

- Dzieci segregują gwiazdy pod względem koloru - przeliczają każdą z nich, 

odpowiadają na pytania: których gwiazd jest najmniej, a których jest najwięcej… 

- Dzieci przeliczają wszystkie gwiazdy 

 

 

3. ,,Ćwiczenia kosmonautów” – zabawy sprawnościowe 

 

Rodzic wydaje polecenia, a dziecko wykonuje zadania: 

- stań na jednej nodze 

- połóż się na plecach i unieś ku górze złączone nogi 

- podskakuj obunóż w miejscu 



- przeskakuj z nogi na nogę 

- naprzemiennie dotykaj łokciem przeciwległego kolana 

- przełóż rękę pod kolanem i złap się za nos 

- przeczołgaj się pod krzesłem….. 

 

4. ,, Rakieta” – praca konstrukcyjna 

( krzesła, koce, klocki…) 

 

Dziecko przy współpracy rodzica buduje rakietę kosmiczną ( można ją ozdobić 

wcześniej wyciętymi gwiazdami ) i leci w badać kosmos. 

 

Miłej zabawy ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


