
Cykl tematyczny: Kosmiczne podróże 

Księżyc 

Ufoludka dziś spotkałam, do zabawy zapraszałam!  

DZIEŃ DO-BRY WSZYST-KIM WAM. W PO-DRÓŻ KO-SMI-CZNĄ WAS ZA-PRA-SZAM! 

 

 „Kosmos” – wprowadzenie do tematu. Rozwiąż krzyżówkę z hasłem, a dowiesz się gdzie wybierzemy 

się w podróż. Poproś rodziców o przeczytanie zagadek, spróbuj wpisać rozwiązania w odpowiednie 

kratki, drukowanymi literami. 

 

1) Raz jest cienki jak rogalik, raz okrągły jak bułeczka. 

Gdy pojawia się na niebie, to nadchodzi nocka. (księżyc) 

 

2) Choć jest gwiazdą, to w dzień świeci i nie ujrzysz go na niebie w nocy. 

Zatem rano wstaje wcześnie i wtedy na ziemi robi się jaśniej. (słońce) 

 

3) Co to za dziwne stworki w Kosmosie mieszkają? 

Gdy na Ziemię przybywają, sensację wzbudzają. (kosmici) 

 

4) Zamieszkują ją Ziemianie, 

czyli zwykli ludzie, nie Marsjanie. (Ziemia) 

 

5) Zawsze jest nad nami,  

choć czasem przykryte chmurami. 

W nocy mruga gwiazdami. (niebo) 

 

6) Czerwoną planetą nazywają sąsiada naszej Ziemi, 

lecz czy Marsjanie tam mieszkają, jeszcze nie wiemy. (Mars) 
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 „Kosmos” Agnieszka Karcz 

Gdy zgasną wszystkie światła, a słońce oczy zmruży, 

Na niebie pojawi się mapa kosmicznej podróży. 

Ile gwiazd błyszczących i migoczących na niebie, 

Tyle odległych galaktyk i planet we wszechświecie. 

Ciemna otchłań, pełna niezbadanych miejsc, 

Wielu się zastanawia gdzie jej początek jest. 

A nasza Ziemia jedną z miliona planet jest, 

Niczym małą kropelką wśród oceanów łez. 

Wielką tajemnicą dla ludzkości wciąż jest, 

Odkryć choć mały skrawek przestrzeni tej. 

Mapę kosmicznej podróży już znamy, 

Może w przyszłości z niej skorzystamy. 

 

 

  „Nasz Układ Słoneczny, o Słońcu i planetach dla dzieci” – prezentacja multimedialna 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI  

 

 

 

 „Lot kosmiczny” – zabawa ruchowa w formie opowieści ruchowej.  

Ubieramy kosmiczne skafandry, uruchamiamy silniki rakiety, startujemy, wchodzimy na orbitę, 

krążymy po orbicie, potem lądowanie na Księżycu, spacer na Księżycu, powrót do rakiety i na Ziemię.  

https://www.youtube.com/watch?v=eFUD9Cxhu3o&feature=youtu.be  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI
https://www.youtube.com/watch?v=eFUD9Cxhu3o&feature=youtu.be


• Propozycje zabaw plastycznych:  

„Jak narysować Ziemię” - https://www.youtube.com/watch?v=3gEf0iIx7kQ&feature=youtu.be  

 

„Księżycowy krajobraz” – malowanie farbą mydlaną – zobaczcie ilustracje Księżyca w albumach, 

książkach, czasopismach. Zwróćcie uwagę jak wygląda jego powierzchnia. 

 

„Jak zrobić farbę mydlana?” – zabawa dydaktyczna.  

Do wykonania farby mydlanej potrzebne jest mydło w kostce i woda. Mydło należy zetrzeć na tarce o 

dużych oczkach, dodać pół litra ciepłej wody i całość zblendować. Do masy mydlanej dodajemy barwnik 

spożywczy lub farbę plakatową. Używając farby mydlanej namalujcie palcami rąk księżycowy krajobraz. 

 

 „Klocki Zygmunta” – wprowadzenie litry „z”, „Z” na podstawie wyrazu „zamek”.   

Zygmunt marzył o klockach lego? Co z nich wybudował i dla kogo? Posłuchajcie opowiadania 

D. Kossakowskiej. 

 

Zygmunt ma dziś wspaniały humor. Z samego rana dostał od cioci klocki. Od dawna o takich marzył. 

Można z nich budować różne rzeczy. Dzisiaj Zygmunt zbudował zamek. Są w nim okna, drzwi, no 

i najważniejsza rzecz – zegar. Są też trzy wieże, a na najwyższej z nich powiewa flaga. Chłopiec 

zaplanował, że w jego zamku zamieszkają ufoludki – Biegus i Drumek. Zygmunt myśli, że ufoludkom 

spodoba się ich nowy dom. Teraz mieszkają w pudełku razem z innymi zabawkami i chyba już czas, aby 

miały własny zamek. 

 

Porozmawiajcie na temat opowiadania: 

 Jak wygląda zamek Zygmunta? 

 Gdzie mieszkają Ufoludki? 

 

 Wymięcie nazwy zawierające głoskę z: zamek, zegar, Zygmunt, zęby, Azor, Zorro, zaspa itp.  Podzielcie 

wymienione wyrazy na sylaby połączone z klaskaniem. Policzcie głoski w wyrazach. 

 

 „Z, z” – przyjrzyjcie się kształtowi litery, do czego jest podobna? 

 

 Wyklejcie literę małą i wielką z kolorowych kulek plasteliny (zanim przystąpicie do pracy wykonajcie 

ćwiczenia usprawniające palce – zaciskanie pięści, prostowanie palców, naśladowanie gry na pianinie, 

klaskanie) 

 

Opracowanie: Bożena Nosiadek 

Małgorzata Juraszczyk 

źródło: http://spektrograph.com/braune-zwerge-klein-aber-fein/ 
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