
Drodzy Rodzice :) 

 

TEMAT TYGODNIA: Wyprawa w kosmos. 

Zadania do wykonania na ten  tydzień (11.05-15.05): 

- Pokazanie dzieciom obrazka przedstawiającego Układ Słoneczny 

(załącznik) 

- Rozmowa z dzieckiem na temat tego co widzi na obrazku. Wyjaśnienie, że 

nie tylko Ziemia na której żyjemy jest planetą.  

- Zapoznanie z piosenką  Nutkosfera - „W Układzie Słonecznym” 

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

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 

ZIEMIA 

Tu ziemia, witam serdecznie, czuje się świetnie 

Zamieszkują mnie roślinki, zwierzątka i ludzie 

Jestem trzecią planetą od słońca 

Moja atmosfera jest cudna 

Mam dużo wody, więc śmiało wpadnij ochłodzić 

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


MARS 

Hej tu Mars planeta numer cztery 

Bardzo się czerwienie, jestem cały zardzewiały 

Mam najwyższe góry i od groma pyłu A! 

Nic nie widzę, znowu leci mi do oczu! 

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 składam się 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 wiruje 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 

- Kilkukrotnie słuchamy piosenki, do czasu kiedy dzieci będą potrafiły 

wymienić wszystkie planety oraz ich cechy zawarte w piosence.  

- Ćwiczenia w pisaniu.  

W załącznikach znajdują się obrazki wszystkich Planet oraz karty pracy. 

Zadaniem dziecka jest przepisanie nazw planet na jednej z załączonych kart 

pracy.   

- W załącznikach znajdują się karty pracy dotyczące Układu Słonecznego 

(dzielenie wyrazów na sylaby, puzzle, kolorowanka i inne) 

 



 

- Zabawa „Leci nasza rakieta” 

Dzieci w rytm dowolnej muzyki naśladują latanie rakietami. Na hasło: 

KSIĘŻYC zatrzymują się i wykonują to co powie rodzic, np.: podskocz trzy 

razy na prawej nodze, zrób 4 pajacyki, zrób 5 przysiadów itp.  

 

- Rodzic  czyta opowiadanie J. Papuzińskiej Jak nasza mama zreperowała 

księżyc. 

 

Mama opowiadała, że obudziła się w nocy, bo księżyc świecił jej prosto w 

twarz. Wstała z łóżka, aby zasłonić okno. I wtedy usłyszała, że ktoś pochlipuje 

na dworze. Więc wyjrzała oknem, ciekawa, co tam się dzieje. I zobaczyła, że 

księżyc świeci na niebie z bardzo smutną miną, a po brodzie, osłoniętej małą, 

białą chmurką, płyną mu łzy. 

– Co ci się stało? – spytała nasza mama. – Dlaczego płaczesz? 

– Buuuu!... – rozpłakał się wtedy księżyc na cały głos – chciałem zobaczyć, jak 

wygląda z bliska wielkie miasto, opuściłem się na dół, zaczepiłem o wysoką 

wieżę i obtłukłem sobie rożek! 

Księżyc odsunął białą chmurkę i mama zobaczyła, że ma utrącony dolny róg. 

Wyglądał zupełnie jak nadłamany rogalik. 

– Co to będzie! – lamentował księżyc. – Kiedy zrobię się znów okrągły, będę 

wyglądał jak plasterek sera nadgryziony przez myszy! Wszyscy mnie wyśmieją! 

– Cicho – powiedziała mu mama. – Cicho, bo pobudzisz dzieci. Chodź tu na 

balkon, połóż się na leżaku i poświeć 

mi, a ja spróbuję wymyślić jakąś radę na twoje zmartwienie. 

Księżyc podpłynął do balkonu i ułożył się ostrożnie na leżaku. A mama założyła 

szlafrok, pantofle i poszła do kuchni. Cichutko wyciągnęła stolnicę, mąkę, jaja, 

śmietanę i zagniotła wielki kawał żółciutkiego ciasta. Z tego ciasta ulepiła 

rożek, taki, jakiego brakowało księżycowi. 

– Siedź teraz spokojnie – powiedziała – to ci przyprawię ten twój nieszczęsny 

rożek. 

Okleiła mama księżycowi brodę ciastem, równiutko, i wylepiła taki sam rożek, 

jak ten, co się obtłukł. Potem wzięła jeszcze parę skórek pomarańczowych i 

tymi skórkami, jak plastrem, przylepiła ciasto do księżyca. 

– Gotowe! – powiedziała. – Za kilka dni rożek ci przyrośnie i będziesz mógł te 

plasterki wyrzucić. Ale pamiętaj, na drugi raz nie bądź gapą, omijaj sterczące 

dachy i wysokie wieże. Przecież mogłeś się rozbić na kawałki! 

 

 

 



 

 

- Rozmowa na temat opowiadania: 

Co obudziło mamę w nocy? 

 Dlaczego Księżyc płakał?  

Jak mama pomogła księżycowi?  

Jaką radę dała Księżycowi? 

Czy Księżyc jest planetą? 

 
WPROWADZENIE LITERKI „R,r” 

Jak wprowadzamy daną literkę? 

-Zwykle zaczynam od kilkukrotnego powtarzania danej głoski. 

-Dzieci szukają słów, które zawierają daną literę, wspólnie głoskujemy każde 

słowo.  

- Każde dziecko dostaje na kartce napisaną mała oraz wielką literę. Na hasło 

„wyjmujemy nasze magiczne długopisy” dzieci będą wiedziały co robić  

(Rysujemy palcem po napisanej na kartce literze zgodnie z wskazówkami na 

obrazku). Często rysujemy również innymi palcami, łokciem, stopą. Ważne, aby 

dzieci zapamiętały daną literę.  

-Powtarzam y kilkukrotnie i długo daną głoskę razem z dzieckiem (Ryyyyyyyy) 

. Pytamy dzieci czy dana głoska jest spółgłoską czy samogłoską i dlaczego? 

(Pewnie odpowiedzą, że spółgłoską, ponieważ ma przyjaciółkę – przyjaciółka to 

„yyyy”).  

- Po ustaleniu czy głoska jest samogłoską czy spółgłoską ustalamy jaki kolor 

ona ma ? Czerwony czy niebieski? CZERWONY – SAMOGŁOSKA, 

NIEBIESKI- SPÓŁGŁOSKA.  

-Możemy na kartce napisać dzieciom  różne litery i poprosić o odnalezienie 

litery dziś poznanej.  

- Układanie literek z klocków, papieru, formowanie z plasteliny, wyklejanie 

ryżem (wykorzystujemy kartkę z napisanymi literami) 

- Cudownie by było jeśli mieliby Państwo możliwość wydrukowania lub 

samodzielnego napisania kilku linijek danej literki, aby dzieci mogły pisać po 

śladzie.  



- Codziennie przypominamy jaką literkę poznaliśmy, czy jest samogłoską czy 

spółgłoską, jaki ma kolor oraz kilka słów zawierających tą głoskę 

- Formowanie z plasteliny lub innej masy  literki R,r .  

 

- Zabawa dydaktyczna „Wyprawa w kosmos”.  

Ustalenie, jakie są przedmioty niezbędne do odbycia podróży w kosmos. 

Narysowanie tych przedmiotów na kartce.  

- BURZA MÓZGÓW - Do czego potrzebne jest powietrze?” –  

Rodzic zapisuje na kartce wszystkie pomysły podawane przez dzieci. 

- Ćwiczenie percepcji słuchowej „Co słyszysz?”.  

Rodzic prosi dziecko, żeby zamknęło oczy i przez chwilę posłuchało dźwięków 

dobiegających zza okna – dzielenie się wrażeniami. 

 

- Zabawa „Próba sił” – dzieci zatykają usta i nos rękami. Próbują jak najdłużej 

wytrzymać bez oddychania. Dochodzą do wniosku, że powietrze jest niezbędne 

do oddychania. 

 

- Ćwiczenia artykulacyjne „Kosmiczny przysmak na patyku”. Dzieci 

naśladują lizanie lizaka z szeroko otwartą buzią, unoszą czubek języka i lekko 

go opuszczają. 

 

- Ćwiczenia w czytaniu „Jestem ufoludkiem”. Dzieci losują litery z pudełka. 

(W pudełku znajdują się dwa komplety poznanych litery). Zadaniem dzieci jest 

wymyślenie (dla siebie – ufoludka) krótkiego, kosmicznego imienia, 

zaczynającego się wylosowaną literą. Zadanie może być przeprowadzone bez 

losowania liter, poprzez napisanie przez dziecko liter na kartce i ułożenie z nich 

imienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Przeczytanie tekstu piosenki „Do rakiety wsiadam dziś”  

  
Do rakiety wsiadam dziś, 

razem ze mną leci Krzyś. 

Leci, leci już rakieta! 

Jaka czeka nas planeta? 

 

Do rakiety wsiadam dziś, 

razem ze mną leci Krzyś. 

Leć, rakieto, leć do góry! 

Pierwszy wita nas Merkury. 

 

Do rakiety wsiadam dziś, 

razem ze mną leci Krzyś. 

Przelecimy obok Wenus. 

Nie lądować! Wiemy, czemu! 

Do rakiety wsiadam dziś, 

razem ze mną leci Krzyś. 

O! Czerwony Mars przed nami! 

Zaśpiewamy z Marsjanami. 

 

Do rakiety wsiadam dziś, 

razem ze mną leci Krzyś. 

Jowisz – królem wszystkich planet. 

Czy zrobimy tu przystanek? 

 

Już do domu wracać czas, 

stara Ziemia woła nas. 

Drogę nam pokaże Księżyc. 

Leć, rakieto, coraz prędzej! 
 

 

- Rozmowa na temat piosenki: 

Kto leciał rakietą? 

Jakie planety były wymienione w piosence? 

Dlaczego bohaterowie nie zatrzymali się na Wenus? 

Która planeta jest królem wszystkich planet? 

- Zabawa plastyczna „Kosmos” – ćwiczenia w orientacji na kartce papieru.  

Każde dziecko otrzymuje kartkę i kredkę. Rodzic  mówi, a dziecko wykonuje 

polecenia:  

Narysujcie na środku kartki Słońce.  

W lewym górnym rogu kartki narysujcie planetę Merkury,  

w prawym dolnym rogu kartki – Wenus.  

W górę od Słońca – planetę Ziemię,  

z prawej strony Słońca – planetę Mars,  

w lewym dolnym rogu kartki – Saturna,  

z lewej strony Słońca – Uran,  

w prawym górnym rogu kartki – Neptun,  

a w dół od Słońca – Jowisz. Brawo! Mamy cały Układ Słoneczny!  



Następnie zadaje pytania wyznaczonym dzieciom: 

Marku, gdzie narysowałeś planetę Mars?  

- Rodzic  recytuje wiersz W. Chotomskiej Pomnik Kopernika. 

 

Po tramwajach i biurach, po 

kawiarniach i kioskach 

od dość dawna już krąży bardzo 

dziwna pogłoska. 

Mówią o tym w urzędach i we 

wszystkich sklepikach, 

że Mikołaj Kopernik co dzień 

schodzi z pomnika. 

– Coś takiego? Nie wierzę! 

Niesłychane po prostu! 

Po co schodzi? Nie wiecie? – Po 

gazety do kiosku! 

Schodzi zawsze wieczorem, kiedy 

nie ma już tłoku, 

mnóstwo gazet kupuje i powraca na 

cokół. 

A jak schodzi, zostawia na pomniku 

wiadomość 

taką kartkę z napisem „Zaraz 

wracam – Astronom”… 

– Niemożliwe, to plotki! Bzdura nie 

z tej planety! 

Nikt mi tego nie wmówi, że on czyta 

gazety! 

Czego szuka w Expressie? Czego 

szuka w Kurierze? 

– To jest bzdura, i tyle, a ja w bujdy 

nie wierzę!... 

Od długiego już czasu tak gadają po 

mieście, więc się wreszcie wybrałam 

na Krakowskie Przedmieście. 

Popatrzyłam na pomnik i stanęłam 

jak wryta –wkoło leżą gazety a on 

siedzi i czyta: 

„Kosmiczny statek wszedł na orbitę” 

„Teletransmisja przez satelitę” 

„Radiorozmowa z kosmonautami” 

„Księżyc tajemnic nie ma przed 

nami” „Kosmiczne loty”, 

„Kosmiczna era” tytuł w Expressie, 

tytuł z Kuriera… 

Szpalta po szpalcie, strona za stroną, 

czyta gazety wielki astronom i woła: 

– Świetnie! Brawo! Wspaniale! 

Jestem z was dumny! Oby tak dalej! 

I w ręce klaszcze i w głos się śmieje: 

– Wreszcie ziścili moje nadzieje! 

Czekałem na to długie stulecia, 

by człowiek w kosmos z ziemi 

poleciał

 

- Rozmowa z dziećmi na temat wiersza przy portrecie przedstawiającym 

Mikołaja Kopernika.  (załącznik) Chętne dziecko odczytuje imię i nazwisko. 

O kim krążyła po mieście pogłoska? Kim był Mikołaj Kopernik? Jaką 

informację o Koperniku zawierała ta pogłoska? 

Na co czekał Mikołaj Kopernik przez długie stulecia? 

Odczytanie zdań: To astronom. Astronom bada kosmos. On ma teleskop. 



- Praca plastyczna „Moja wymarzona planeta” 

Przygotujcie czystą kartkę. Użyjcie wszystkiego co macie pod ręką (bibuła, 

plastelina, gazety,  materiały sypkie, typu: ryż, kasza, makaron) wykonajcie 

swoją wymarzoną planetę .  

- Zadanie specjalne: 

W folderze „Projekt kulinarny – Bułka z masłem” znajdziecie Państwo 

instrukcje zadania.  

 

Jeśli odebrali Państwo z przedszkola rzeczy oraz książki dzieci, proszę o 

uzupełnienie książek  

Pozdrawiam  i ściskam moje przedszkolaki. 

Dbajcie o siebie  

Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy  

P. Asia  


