
PONIEDZIAŁEK 

Temat: „Poznajemy Układ Słoneczny” 

Dzień dobry Stokrotki! Rozpoczynamy nowy tydzień, a więc przed nami nowy, ciekawy 

temat. W tym tygodniu nasze zabawy będą związane z kosmosem. Kosmos kryje wiele 

zagadek, część z nich spróbujemy rozwiązać w toku naszych zabaw. Zaczynajmy! 

 

• Aktywność językowa 

„Układ Słoneczny”  

Zobaczcie film edukacyjny, dzięki któremu dowiecie się trochę więcej na temat 

kosmosu. Następnie odpowiedzcie na pytania: 

https://www.youtube.com/watch?v=Aug7FRYvIHU 

o Czy na Księżycu jest możliwe lądowanie statku kosmicznego? (tak) 

o Czy Słońce jest planetą? (nie, jest gwiazdą) 

o Jaka planeta krąży najbliżej Słońca? (Merkury) 

o Czy na planecie Wenus jest gorąco? (tak) 

o Czy wokół Marsa krążą księżyce? (tak) 

o Która planeta jest największa? (Jowisz) 

o Wokół której planety widać pierścienie? (wokół Saturna) 

o Wokół której planety wieje silny wiatr? (wokół Uranu) 

o Spróbuj wymienić planety Układu Słonecznego. 

W ramach utrwalenia nazw planet proponuję Wam zabawę. Zaproś do niej wszystkich 

domowników, im Was będzie więcej, tym lepiej. Przygotujcie piłkę i nauczcie się 

rymowanki: 

„Nazwy planet wszyscy znamy do zabawy zapraszamy. 

Słońce stoi, gwiazdy świecą. Jaką jestem ja planetą?” 

Usiądźcie obok siebie i podawajcie sobie piłkę z rąk do rąk, wypowiadając przy tym 

słowa rymowanki. Kiedy skończycie mówić, osoba, która trzyma piłkę, wystukuje od 

1 do 8 – każda wystukana liczba jest kolejną planetą (np. jeżeli osoba wystuka 5 razy, 

to zgadujecie, jaka jest piąta planeta). Odgadujecie nazwę planety, Ty podziel jej 

nazwę na sylaby i głoski. Później kolejna runda, zabawa toczy się dalej. Udanej 

zabawy! 

 

• Aktywność plastyczna 

„Moja rakieta”  

W ramach zajęć plastycznych proponuję wykonanie rakiety z rolki po papierze 

toaletowym. Do jej przygotowania potrzebujecie rolki po papierze toaletowym, kleju, 

nożyczek oraz bibuły/kolorowego papieru/farbek, w zależności od tego, jaki materiał 

plastyczny chcecie wykorzystać.  



1. Rolkę po papierze toaletowym owijamy bibułą lub kolorowym papierem albo 

malujemy farbami. 

2. Z kolorowego papieru wycinamy koło i składamy je na zasadzie czapeczki (w 

taki sposób, by powstał stożek). Wycinamy również  2 trójkąty. 

3. Na rolkę po papierze nakładamy naszą „czapeczkę” i przyklejamy ją.  

4. Na dole rakiety po obu stronach przyklejamy trójkąty z kolorowego papieru. 

5. Rakietę można ozdobić naklejkami, cekinami, stempelkami itd. 

6. Gotowe! ☺  

 Poniżej możecie jeszcze zobaczyć przykładowe rakiety:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po południu możecie jeszcze uzupełnić kartę pracy „Odtwórz konstelacje gwiazd”. 

Polega ona na odtworzeniu wzoru widocznego po lewej stronie. Powodzenia! 

 

 

Opracowanie: Magdalena Czekaj 


