
W kosmosie 

 

  „W Kosmosie”  - słuchanie wiersza Iwony Salach. 

 

W ogromnym, ciemnym kosmosie, 

Krążą różne planety.  

Chciałbym je kiedyś odwiedzić, 

Bo teraz nie mogę niestety. 

Tych planet jest razem dziewięć. 

Pozwólcie, że je wymienię: 

Merkury, Wenus i Ziemia, 

Co dalej, bo chyba nie wiem. 

Mars, Jowisz, Saturn i Uran. 

Kolejne planety wymieniam. 

Jest jeszcze Neptun i Pluton, 

- aż tyle mam do zwiedzenia. 

Nie wiem, czy to możliwe, 

By na nie kiedyś polecieć, 

Lecz wiem, że marzenia o tym 

Najlepsze są na świecie. 

 

Dzieci odpowiadają na pytania: 

 Gdzie krążą planety? 

 Ile planet wystąpiło w wierszu? Wymienić ich nazwy. Przeliczcie je używając liczebników 

porządkowych 

 

 „Czym polecę w kosmos?” – burza mózgów 

Wypowiedzcie się na temat swoich wyobrażeń dotyczących podróży w kosmos. Prawdziwemu 

kosmonaucie nie obcy strach przed nieznanym, radość – kiedy wsiądzie do kosmicznej rakiety i wyruszy 

w międzyplanetarną podróż.  

 

 „Dopasuj emocje” – zagraj w grę interaktywną. Znajdź obrazki przedstawiające radość, strach, 

zmęczenie, zdziwienie, wściekłość, zadowolenie, złość, smutek. 

https://view.genial.ly/5ec162534a81770d9df52c46  

GRATULACJE!   

https://view.genial.ly/5ec162534a81770d9df52c46


 

 „W gwiezdnym labiryncie” – zapraszam na lot kosmiczny gwiezdnym labiryntem. Rozmieście na 

podłodze przeszkody: planety (koła w różnych kolorach z nazwami Ziemia – niebieskie koło, Mars 

– czerwone), czarne dziury (np. tunel z kartonów). Dzieci wybierają się w podróż w kosmos. Polecą 

gwiezdnym labiryncie, dlatego też muszą uważnie słuchać komend kapitana gwiezdnej podróży.  

 

 Do przodu trzy kroki, w lewo pięć kroków, skok w tył, dalej prosto do planety Ziemia. 

 W prawo siedem dużych kroków, do przodu dwa kroki, w tył zwrot prosto do Słońca. 

 W prawo jeden krok, do przodu dziesięć stóp, prosto do planety Mars. 

 Z planety Mars  prosto przez czarną dziurę na Księżyc. 

 

 Konstruowanie pojazdów kosmicznych – z różnorodnych materiałów plastycznych utwórzcie 

pojazdy lub kosmos. Pomysły znajdziecie w poniższym linku. Zobacz. Zainspiruj się i wspólnie 

z dzieckiem odkrywaj tajemnice kosmosu! 

https://www.youtube.com/watch?v=4yKnhtSYXh0&feature=youtu.be  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4yKnhtSYXh0&feature=youtu.be


 Słyszałam, że potrafisz świetnie liczyć. Policz elementy kosmosu. Pod rysunkiem na dole napisz 

odpowiednią cyfrę.  



 Matematyka – policz figury geometryczne. 



  Pokoloruj obrazek według wzoru. 

 

źródło: https://miastodzieci.pl/kolorowanki/pokoloruj-kosmos-wedlug-wzoru/ 



 „Kosmiczny język” – ćwiczenia dykcyjne 

Dzieci powtarzają za rodzicem kosmiczne słowa i mówią, co one mogłyby oznaczać: aplepaplu, 

meloszeas, koglemogle itp.  

Uśmiechnij się  
 „Samolot, rakieta, odrzutowiec, supermen” – kosmiczna gimnastyka. 

Poruszajcie się w określony sposób: 

 samolot – bieg z ramionami w bok, 

 rakieta – podskoki w miejscu z ramionami w górze, 

 odrzutowiec – bieg z ramionami ułożonymi dołem w tył, 

 supermen – podskoki w miejscu – podnoszenie na zmianę raz prawa, raz lewą rękę w górę. 

 

 Naszą kosmiczną wyprawę zakończymy elektronicznym tańcem – gimnastyka „Minionki” 

w opracowaniu Dovydasa.  

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w&feature=youtu.be  

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Nosiadek 

Małgorzata Juraszczyk 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w&feature=youtu.be

