
CZWARTEK 

Temat: „Wśród planet” 

Dzień dobry Stokrotki! Dzisiaj czekają na Was zabawy muzyczne i ruchowe. Zaczynajmy! ☺ 

 

• Aktywność muzyczna 

„W Układzie Słonecznym”  

Dzisiaj w ramach aktywności muzycznej zapraszam Was do wysłuchania piosenki o 

planetach. Piosenka w żartobliwy sposób opisuje każdą z planet, dzięki temu łatwiej 

Wam będzie zapamiętać informacje o nich. ☺ 

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

Poniżej wstawiam tekst utworu: 

 

„W Układzie Słonecznym”  

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 

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! 



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 

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 

 

W ramach utrwalenia wyglądu i nazw planet, zagrajcie w grę, do której link 

znajdziecie poniżej. Polega ona na łączeniu planet z ich podpisami. Powodzenia! 

https://learningapps.org/view802247 

 

 

• Aktywność ruchowa 

„Wyprawa w kosmos” 

Dzisiaj zabawy ruchowe z wykorzystaniem filmiku. Będzie to coś nowego – zajęcia z 

trenerką jogi dla dzieci i dorosłych oraz jej małą pomocnicą. A co to takiego ta joga? 

To rodzaj ćwiczeń, dzięki którym będziecie mogli rozciągnąć i wzmocnić swoje ciało. 

Warto próbować nowych form ruchu ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=p9rrk0lcaBw 

 

 

Po południu możecie jeszcze wykonać kartę pracy „Wykonaj obliczenia i pokoloruj 

według kodu”. Potrenujecie umiejętność dodawania i motorykę małą. Powodzenia ☺ 

 

Opracowanie: Magdalena Czekaj 


