
Aktywność muzyczno - rytmiczna 

 
Dzisiaj nauczymy się edukacyjnej piosenki o  układzie słonecznym. Mam nadzieję, że Wam 

się spodoba. A przy okazji poćwiczycie też poprawną wymowę. Powodzenia☺ 

 

 

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

 

 
 

 

 
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! 

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 

 

 

 

 

Aktywność matematyczna 

 
Dzisiaj znowu się pobawimy w liczenie. „Potrafię „- zabawa, w której Wy będziecie 

prowadzącymi. Zaproście Rodziców na fotel i zacznijcie paluszkowe liczenie. Czyli 

pokazujecie w jednej ręce np. 5 palców a w drugiej 3 i podajecie wynik. Z odejmowaniem 

będzie inaczej. Pokażecie paluszki i schowacie potem odpowiednie np. 8 i schowacie 3 i 

podajecie rozwiązanie. Możecie tak jak się uczyliśmy sami pomyśleć nad treścią zadań. Miłej 

zabawy☺ 

 

 

A teraz poniżej znajdziecie też prace, które pomogą Wam utrwalać liczenie. Zawsze 

pamiętajcie, żeby starannie pokolorować rysunki. 

    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Narysuj tyle kolorowych gwiazd ile wskazuje cyfra. 
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Połącz cyfry od najmniejszej do największej. Pokoloruj rysunek. Miłej pracy☺ 

 

Opracowanie: Elżbieta Traczyk 


