
Dzień dobry Rodzice i Wychowankowie zajęć koła Spotkanie z bajeczką. 

Zapraszam do zapoznania się z propozycjami zabaw na ten tydzień pt. „Dzień Kosmosu”: 

1. Zaśpiewajcie naszą piosenkę powitalną „Wszyscy są, witam Was”. 

2. Dzisiaj zaczniemy od zagadki: 

• Co to za przestrzeń 

między Ziemią, księżycem 

dużymi planetami 

oraz innymi gwiazdami? (Kosmos) 

3. Czy już wiecie, o czym dzisiaj będą zajęcia? W czwartek (21.05.2020) obchodzony będzie Światowy 

Dzień Kosmosu, dlatego też dzisiejsze Spotkanie z bajeczką będzie związane z Kosmosem       

Dzisiaj, zamiast samolotem, polecimy rakietą. Zaczniemy dzisiaj od wierszyka, który pozwoli nam 

przenieść się właśnie do krainy kosmicznej. Stańcie wyprostowani jak strzała, ręce wzdłuż tułowia – 

teraz jesteście rakietą. Powiedzcie razem z rodzicami wiersz: 

„Leć rakieto szybko leć 
gwiazdkę z nieba chcemy mieć 
leć rakieto, zawieź nas 
w ten kosmiczny, dziwny świat” 
I co, udało się, jesteście już w przestrzeni kosmicznej? 

4. Mam nadzieję, że spodobały Wam się bajki na ścianie. Dzisiaj zapraszam Was w podróż na Księżyc z 

bajką „Weseli astronauci”.  Zobaczcie i posłuchajcie: 

https://www.youtube.com/watch?v=brBoTX38T6I&list=PLnFLGrcLWTAhzI0KHFhDqIw8kehxZe5PE&

index=34&t=0s 

 

5. Teraz czas na zagadki: 

• Co to za okrągła planeta, na której bez wody, 

tlenu i słońca nie byłoby życia. (Ziemia) 

• Co to za złota świetlana kula, która swym ciepłem Ziemię otula? (Słońce) 

• 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) 

• W dzień ich nie ujrzysz, chociaż są nad nami. 

Można je zobaczyć nocą i wieczorami. (gwiazdy) 

• Zawsze jest nad nami. to płacze czasami deszczem, to śmieje się słońcem albo gwiazd tysiącem. 

(niebo) 

• Jej długi warkocz złotem błyska, siostrą jest gwiazd i księżyca. rzadko odwiedza nasze niebo. niesie 

wieści. jakie? to tajemnica. (kometa) 

https://www.youtube.com/watch?v=brBoTX38T6I&list=PLnFLGrcLWTAhzI0KHFhDqIw8kehxZe5PE&index=34&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=brBoTX38T6I&list=PLnFLGrcLWTAhzI0KHFhDqIw8kehxZe5PE&index=34&t=0s


6. Posłuchajcie piosenki o Układzie Słonecznym np. tutaj: 

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

 

7. Zabawa z rodzicami. Teraz pobawcie się z rodzicami w Ziemię i księżyc. Rodzice niech będą Ziemią, 

która kręcąc się wiruje wokół własnej osi, a Wy będziecie Księżycem, który krąży wokół Ziemi w 

odległości wyciągniętej ręki. Pamiętajcie, żeby nie wypaść ze swojej orbity      . Potem zamieńcie się 

rolami. 

 

8. Czy wiecie, że są takie miejsca, gdzie można obserwować niebo? To planetarium. Najbliższe 

planetarium znajduje się w Chorzowie. Nie można się tam teraz wybrać (również z tego powodu, że 

jest w remoncie), ale możemy odbyć wycieczkę wirtualną: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9GA_Fijkfto&t=207s 

 

9. Czy zastanawialiście się kiedyś, co można usłyszeć w Kosmosie? Tutaj możecie posłuchać odgłosów 

z Kosmosu: 

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

 

10. Układanka z kolorowych nakrętek lub klocków. 

Spróbujcie ułożyć rakietę, Ziemię, Słońce i Księżyc z kloców i nakrętek. 

 

11. Teraz mam dla Was zadanie na spostrzegawczość. Spróbujcie znaleźć różnice pomiędzy obrazkami. 

Obrazek znajduje się na ostatniej stronie. 

 

Obrazek pobrałam z tej strony: https://www.freeprintablecoloringpages.net/click2.php 

 

12. Praca plastyczna. 

Spróbujcie narysować Kosmos, Układ Słoneczny, a może rakietę i astronautę?  

 

Tutaj znajdziecie pomysł na prostą pracę plastyczną – Układ Słoneczny:  

https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos/654-uklad-sloneczny-2 

 

A tutaj na rakietę: 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos/1434-rakieta-z-rolki-i-makaronu 

 

13. Na zakończenie zamieńcie się znowu w rakiety i wróćcie do Waszych domów. 

14. Więcej pomysłów i inspiracji na Dzień Kosmosu znajdziecie np. tutaj: 

https://kreatywnadzungla.pl/2018/02/kosmos-8-pomyslow-zabawy-i-prace-plastyczne.html 

 

 

Pozdrawiam Was serdecznie 

Beata Fulczyk 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI
https://www.youtube.com/watch?v=9GA_Fijkfto&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=AcXCFbOFHzs
https://www.freeprintablecoloringpages.net/click2.php
https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos/654-uklad-sloneczny-2
https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos/1434-rakieta-z-rolki-i-makaronu
https://kreatywnadzungla.pl/2018/02/kosmos-8-pomyslow-zabawy-i-prace-plastyczne.html


Obrazek – znajdź różnice: 

 
 

 


