
3.Kosmiczne podróże - wtorek 

Witajcie przedszkolaki!!! 

 W poniedziałek mówiliśmy o Układzie Słonecznym, w którym centralne miejsce 

zajmuje Słońce, bez którego jak wiemy nie byłoby życia na ziemi. Dzisiaj 

wybierzemy się w daleką, kosmiczną podróż, w trakcie której poznamy nieznane 

przestrzenie, posłuchamy dźwięków kosmosu, a być może uda nam się spotkać 

kosmitę i porozmawiać z nim.... Zapraszamy do wspólnej zabawy.  

Na powitanie nasza piosenka "Słoneczko dzisiaj późno wstało". Zaśpiewajcie razem 

ze słoneczkiem a Wasze buzie na pewno będą radosne i uśmiechnięte. Przywitajcie 

się też z nim króciutką rymowanką; możecie ją zaśpiewać na melodię popularnej 

piosenki: "Wlazł kotek na płotek". 

Witaj nam słoneczko zaświeć już, 

po całym dniu piękne oczka zmruż. 

https://youtu.be/ic2Bjr7xsC0 

 

1. Rozwiązanie zagadki - praca z podręcznikiem. 

Rozpoczniemy nasze zajęcia od rozwiązania zagadki. 

"Co to za pojazd szybki i duży, 

który do lotów kosmicznych służy? 

Może pojazdem tym któreś z dzieci 

w podróż na księżyc kiedyś poleci. /rakieta/ 

 

 

2. Zabawa do piosenki "Podróż po planetach". 

Skoro już mamy rakietę to możemy sie wybrać w kosmiczną podróż po planetach z 

naszymi dobrymi przyjaciółmi Olą i Blu. Na każdej planecie spotka nas coś 

ciekawego! 

https://youtu.be/SCMAcaNwGwo 

3. Słuchanie opowiadania "Spotkanie z ufoludkiem". 

/http://www.pp8-pszczyna.pl/pliki/Spotkanie_z_ufoludkiem.mp3 

Wysłuchaj teraz krótkiego opowiadania, a następnie odpowiedz na pytania które zada 

Ci Rodzic. 

- Jaką bajeczkę przeczytała mama swojemu synowi wieczorem? 

- O czym myślał chłopiec zasypiając? 

- Kogo chłopiec zobaczył za oknem? 

- Jak wyglądał ufoludek? 

- Co powiedział chłopcu przybysz? 

- Gdzie ufoludek spędził noc? 

https://youtu.be/ic2Bjr7xsC0
https://youtu.be/SCMAcaNwGwo


- Jakie pytanie zadała synowi mama gdy obudziła go rano? 

- Jak myślisz czy spotkanie chłopca z ufoludkiem wydarzyło się naprawdę? 

 

4. Zabawa ortofoniczna: "Kosmiczny język" 

Myślę, że każdy chciałby kiedyś polecieć w kosmos. W takiej podróży na pewno 

przyda się znajomość kosmicznej mowy. Rodzic będzie teraz wypowiadał kosmiczne 

sylaby a Ty będziesz powtarzał. Słuchaj uważnie bo będzie coraz trudniej. 

- Rodzic wypowiada po jednym słowie, a dziecko powtarza: nem; nen; non; trulo; 

lulo; lilo; bra; bre; bri; bro; ke; ka; 

- Rodzic wypowiada po dwa słowa naraz, dziecko powtarza: nem ne; no trulo; lulo 

bra;  

bre bri; bro ke; trulo lulo; nem lulo; bri trulo; 

- Rodzic wypowiada po trzy słowa naraz: nem ne no; trulo lulo bra; bre bri bro; ke 

nem nen; lilo bra ke; bri bro ka; 

- A teraz całe kosmiczne słowa: aplepaplu, melabolombys, kolosimanus, salenelius; 

Jak myślisz co mogą oznaczać te słowa? A może ty masz pomysł na kosmiczny 

język. 

 

5. Opowieść ruchowa "Podróż na nieznaną planetę". 

Przygotuj się teraz do dalekiej podróży. Słuchaj uważnie i naśladuj wszystko to o 

czym usłyszysz./patrz plik Podróż na nieznaną planetę/. 

http://www.pp8-pszczyna.pl/pliki/Podr_na_nieznan_planet.mp3 

 

6. Kosmiczne zagadki. 

Smok Obibok, nasz przyjaciel od zagadek zaprasza. Rodzic będzie czytał treść 

zagadki a Ty odgadujesz! 

Jest on ozdobą nocnego nieba, 

więc gdy się ściemnia szukać go trzeba. 

Czasem okrągły jest, czasem znika, 

to znów przybiera kształt rogalika. /Księżyc/ 

W dzień widać na nim chmury i słońce, 

a nocą księżyc i gwiazdy lśniące. 

Na nim samolot drogę swą znaczy, 

podnosisz głowę by je zobaczyć./niebo/ 

 

Nocą na niebie są ich tysiące, 

w dzień widać tylko najbliższą Słońce. 

Mały i Wielki wóz z nich się składa, 

pomyśl życzenie gdy któraś spada!!! /gwiazdy/ 

 



Ono nam ciepło na Ziemi daje 

i dzięki niemu jasny dzień wstaje. 

Na złoty kolor opala skórę, 

albo się chowa za dużą chmurę./Słońce/ 

 

Są we wszechświecie porozrzucane, 

te wokół słońca najbardziej znane. 

Wśród nich jest Ziemia, na niej żyjemy 

czy ktoś na innych mieszka nie wiemy. /planety/ 

 

7. Zabawa ruchowa "Naśladuj Kosmitę do piosenki "Ufoludki na urlopie". 

Kosmiczny kolega którego spotkałeś w kosmosie postanowił wraz ze swymi 

przyjaciółmi spędzić urlop na naszej pięknej planecie Ziemi. Zatańcz wesoło przy 

piosence "Ufoludki na urlopie". Kiedy Rodzic zatrzyma muzykę wykonaj figurę, 

którą Ci wskaże na ilustracji. W kolejnej rundzie następuje zamiana: dziecko 

wskazuje figurę jaką musi wykonać Rodzic. I tak na zmianę do końca piosenki. /patrz 

plik Kosmiczne figury/ 

 

https://youtu.be/N1QVEO9D4Kw 

 

8. Praca plastyczna – ufoludek. Kilka propozycji do wyboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Zabawa ruchowa z elementami czytania do piosenki "Kosmiczna żabka". 

https://youtu.be/N1QVEO9D4Kw


Przed rozpoczęciem zabawy Rodzic prezentuje dziecku zapisane na kartonikach 

nazwy planet, po czym rozmieszcza je w różnych miejscach /patrz plik Nazwy 

planet/. Nazwy planet należy porozcinać. 

Podczas piosenki tańcz wesoło razem z żabką, ale jednocześnie bądź bardzo 

uważny/uważna. Kiedy w trakcie piosenki nastąpi przerwa (Rodzic zatrzyma 

muzykę) i usłyszysz wypowiedzianą przez Rodzica nazwę planety, musisz ustawić 

się przy odpowiednim napisie. 

https://youtu.be/58IpZcC7KNk 

 

BRAWO!!!! 

 

https://youtu.be/58IpZcC7KNk
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