
Gwiazdy na niebie 
 

Bajka edukacyjna – Gwiazdy na Niebie. 
https://www.youtube.com/watch?v=rLpvLlR7Sfw 

 

• Ćwiczenia wizualizacyjne Spotkanie z kosmitami. 
https://www.youtube.com/watch?v=kgqw-4mH7Kw 

 

Rodzic spokojnie czyta dziecku poniższy tekst, przy dźwiękach muzyki, a ono słucha z 

zamkniętymi oczami. 

 

Wyobraź sobie, że wybierasz się na planetę Eps w gwiazdozbiorze Oriona. Pojazd kosmiczny 
jest już przygotowany. Wsiadasz do niego i... rakieta startuje. Siła grawitacji wtłacza cię w 
fotele, 
ale po chwili możesz już swobodnie oddychać. Wstajesz z fotela i podziwiasz, widzianą 
przez okrągłe otwory, błękitną planetę – naszą Ziemię, która robi się coraz mniejsza i 
mniejsza,aż znika ci zupełnie z oczu. Za to ty robisz się coraz lżejszy i zaczynasz unosić się w 
powietrzu. 
Możesz nawet robić fikołki. Świat wokół wygląda jak zaczarowany: miliony błyszczących 
gwiazd! Ale oto zbliża się kres podróży. Siadasz w fotelu, już niestraszna ci grawitacja. Oto 
nowa planeta i jej mieszkańcy. Wyglądają dziwnie znajomo – tylko ten niebieski odcień skóry. 
 
 Rozmowa na temat kosmosu. 
• Oglądanie zdjęć przedstawiających teleskopy kosmiczne.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



  



Wyjaśnianie ich zastosowania. 
Teleskop: urządzenie do patrzenia na niebo, których działanie z fizyczno - fizjologicznego 

punktu widzenia jest takie, że wspomaga nasze oko, zbierając więcej niż ono światła. 

Służy do powiększania odległych obrazów,  to instrument, który  urozmaici obserwację nieba. 

Obserwacje przy pomocy tego narzędzia wywołają zachwyt nad pięknem kosmosu.  

 

• Wypowiadanie się na temat życia w kosmosie. 
− Czy w kosmosie mogą żyć istoty rozumne? 

− Czy muszą być podobne do nas? 

− Czy nauka potwierdza istnienie innych istot w kosmosie? 

 

Wyjaśnianie dziecku, że na niebiegwiazdy tworzą wzory, zwane gwiazdozbiorami, które mają 

swoje nazwy, np.: Wielki Wóz, Mały Wóz, Panna, Bliźnięta, Lew. 

 

 

  



 



 
 

 
Trochę ruchu dla dziecka: 
− Stań na jednej nodze. 

− Leż na plecach, złączone nogi unoś ku górze. 

− Podskakuj obunóż w miejscu. 

− Przeskakuj z nogi na nogę. 

− Naprzemiennie dotykaj łokciem przeciwległego kolana. 

− Przełóż rękę pod kolanem i złap się za nos. 

− Przejdź po odwróconej ławeczce. 

− Przeczołgaj się po dywanie. 

 
 
 
• Wykonywanie rakiety. 
 

Bajeczka na dobranoc – Ubaki obserwuje niebo przez teleskop: 

https://www.youtube.com/watch?v=byP9VTSnR2A 

 

 


