
Aktywność językowa 

Moi drodzy  

W tym tygodniu wybieramy się w podróż kosmiczną!  

Przypomnimy sobie planety z układu słonecznego, poznamy istoty zamieszkujące kosmos  

i stworzymy własną rakietę, którą można by było polecieć w przestworza.  

 

Na początek zaczniemy od opowiadania o Marsjaninie, którego spotkała pewna dziewczynka.  

Następnie spróbujecie odpowiedzieć na kilka pytań odnośnie tekstu. Później wykonajcie dwa  zadania,  

które są na kolejnych stronach. A ostatnim waszym zadaniem będzie wykonanie pracy plastycznej – 

dzisiejsza praca będzie związana z pojazdem, którym można polecieć  

w kosmos. Czy wiecie co to za pojazd? Tak, to rakieta! 

Możemy zaczynać? 

Uwaga – odpalamy silniki! 

3, 2, 1… START  

 

„Spotkanie z Marsjaninem” – opowiadania Bożeny Szuchalskiej. 

Pewnego dnia Kasia wybrała się do parku aby poszukać kasztanów i żołędzi. Kiedy szła alejką usłyszała 

dziwny głos dochodzący zza drzewa. Cichutko podeszła. Otworzyła szeroko oczy ze zdziwienia, bo przed 

nią na trawie stał błyszczący pojazd, przypominający  talerz, a obok niego malutki czerwony ludzik, który 

głośno płakał.  

- Kim jesteś i dlaczego tak płaczesz? – zapytała Kasia. 

- Przybyłem z planety Mars. Byłem ciekawy jak wygląda Ziemia. Mama ostrzegała mnie, że to 

niebezpieczne samemu podróżować, ale ja się jej nie posłuchałem i bez pozwolenia przyleciałem tutaj.  

A teraz nie mogę wrócić do domu. Zobacz odpadła jedna część od  mojego statku – żalił się czerwony 

ludzik – szukam jej już od dłuższego czasu.  

- Pomogę ci – zaproponowała Kasia i zaczęła wpatrywać się w trawę. Nagle zauważyła malutki błyszczący 

przedmiot. Podniosła go.  

- To jest właśnie moja zguba – krzyknął uradowany przybysz – mogę wrócić do domu. Dziękuję ci za 

pomoc.  

Tajemniczy gość chwycił część i zanim Kasia zdążyła otworzyć usta, żeby się o cokolwiek zapytać już go 

nie było. Usłyszała tylko z oddali „Odwiedź mnie na mojej czerwonej planecie – Marsie”.  

 

Pytania do tekstu: 

 Kto wybrał się do parku? 

 Kogo spotkała Kasia? 

 Co przytrafiło się czerwonemu ludzikowi? 

 W jaki sposób pomogła mu dziewczynka? 

 Co takiego krzyknął na pożegnanie Marsjanin? 



 

 



 

 



Aktywność plastyczna 

RAKIETA KOSMICZNA 

 

Do wykonania pracy plastycznej będziemy potrzebować: 

- szablon rakiety, 

- kredki lub mazaki, 

- nożyczki,  

- klej, 

- kilka kolorowych pasków,  

- kartka w ciemnym kolorze. 

 

Wykonanie: 

1. Drukujemy szablon rakiety, kolorujemy go kredkami lub mazakami.  

2. Wycinanamy każdy element rakiety.  

3. Weźcie mały wycięty płomień i przyklejcie duży płomień. Następnie weźcie 2 kółeczka i naklejcie je 

na główną część rakiety. 

4. Sklejcie główną część rakiety z płomieniami. 

5. Teraz przyklejcie resztę części, aby ukończyć wzór rakiety. Niech klej wyschnie. 

6. Wytnijcie kilka pasków z kolorowego papieru. Przygotujcie papierowe „łzy” dla płomieni, trójkąt na 

górną część rakiety i okrągłe okienka. 

7. Przyklejcie przygotowane papierowe kształty do rakiety, jak chcecie. Poczekajcie, aż klej 

całkowicie wyschnie. 

8. Dodatkowow możemy ozdobić tło gwiazdkami.  

 

 

1.            2.  



3.         4.        

 5.        6.  

7.             8.  

 



 



Zajęcia popołudniowe  

 

„KOSMICZNA PODRÓŻ – GRA PLANSZOWA” 

 

Do gry zaproście wszystkich domowników. 

Do gry potrzebna jest kostka i pionki, grę zaczynamy z pola przestawiającego 

astronautę, poruszamy się o tyle pól, ile wskaże kostka, pamiętajmy  

o polach funkcyjnych (oznaczonych kolorami – zielonym i czerwonym). 

Wygrywa ta osoba, która jako pierwsza dotrze na metę (planeta Ziemia  

na końcu planszy). 

Poniżej przedstawiam pola funkcyjne: 

2 – przenosisz się na pole nr 14 

10 – przenosisz się na pole nr 23 

12 – cofasz się na pole nr 3 

18 – przenosisz się na pole nr 30 

21 – cofasz się na pole nr 13 

28 – cofasz się na pole nr 24  

 

 

Źródło: 

https://pl.pinterest.com/pin/639159372089043322/ 

https://pl.pinterest.com/pin/639159372089043319/ 

https://pl.pinterest.com/pin/175358979228148337/ 

https://pl.pinterest.com/pin/810155420451533704/ 

https://artsycraftsymom.com/paper-rocket-craft/ 

Przewodnik metodyczny dla 5-latków, część 2 – Zima. Podręcznikarnia.  

Opracowała Anna Mrozek 
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