
Aktywność muzyczna. 
Zapraszam do zabawy z kosmiczną żabką- spróbuj śpiewać z żabką i ruszać się tak jak ona.

https://www.youtube.com/watch?v=58IpZcC7KNk – piosenka „Kosmiczna żabka”

Aktywność ruchowa

 „Lecimy w Kosmos” -opowieść ruchowa
Do zabawy musicie zaprosić rodzica, albo starsze rodzeństwo, żeby odczytali Wam opowieść 
ruchową.
Czy  wierz, że w rakiecie można odbyć najciekawszą podróż na świecie? Więc zapraszam do 
rakiety, nie potrzebne są bilety!
Czy jesteś gotowy na podróżowanie w nieznane?.... zanim wystartujemy musimy najpierw 
odpowiednio się ubrać, a więc  - wkładamy kosmiczny kombinezon - najpierw prawa, teraz lewa 
noga...gotowe?....jeśli tak to ...szuuuu.....zapinamy w naszych kosmicznych kombinezonach 
suwak...to jednak nie koniec naszej kosmicznej garderoby - nie mamy jeszcze butów, rękawic i 
kosmicznego hełmu... prawda?...od czego więc zaczniemy?...oczywiście od butów - uwaga 
wkładamy: prawy but teraz lewy but i gotowe. ..teraz prawa i lewa rękawica i na końcu hełm...
Uwaga! Włączamy silnik: najpierw jedną, potem drugą ręką, zapinamy pasy, wyglądamy przez 
okno i odliczamy 10, 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 - startujemy...lecimy wysoko, coraz wyżej i powoli 
„wchodzimy” w przestrzeń kosmiczną...uwaga turbulencje.. z lewej strony mijamy burzę 
kosmiczną, w naszym kierunku leci mnóstwo odłamków skalnych...więc „gaz do 
dechy”!...uciekamy!.. musimy mocno skręcić w prawą stronę...udało się, możemy odetchnąć z ulgą 
- uff....wyjrzyj przez okno z prawej strony z pewnością zobaczysz czerwonego Marsa - przyjrzyj się 
mu uważnie może zobaczysz na nim jakichś Marsjan?...hm...ja nie widzę ani jednego ufoludka a 
ty ?...czy chcesz troszkę pofruwać? .. w Kosmosie nie ma grawitacji a więc z łatwością możemy 
poczuć się jak ptaki - uwaga odpinamy pasy i odfruwamy...unosimy się lekko i powoli ponad 
pokładem naszej rakiety...uwaga czy słyszysz? ..ioioio...to ostrzeżenie, że kończy nam się tlen w 
rakiecie musimy więc wracać na Ziemię, szybko proszę siadać na swoje miejsca... zapinamy pasy i 
wracamy...spójrz przez okno czy widzicie Ziemię?...tak, to właśnie ta niebieska planeta ... uwaga 
trzymaj się mocno za chwilę będą turbulencje...uwaga zbliżamy się do Ziemi...lądujemy...uff...udało 
się ...mamy za sobą pierwszy lot w kosmos...rozpinamy pasy, zdejmujemy rękawice, hełm, buty, 
kosmiczny skafander... 

- jak czułeś się podróżując w kosmos?
- czy spotkały cię jakieś niebezpieczeństwa?
- co należy na siebie włożyć zanim poleci się w kosmos?

https://www.youtube.com/watch?v=58IpZcC7KNk

