
Propozycja zajęć na środę 14.04.2021 z aktywności społeczno – przyrodniczej oraz 

gimnastycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień dobry Motylki – dziś zapraszamy Was na kolejną dawkę wiedzy i wspaniałej zabawy.. 

Temat dnia: Przybysze z kosmosu. 

Cele: 

- poznanie ciekawostek na temat kosmosu 

- rozwijanie sprawności ruchowej  

1.Na dzień dobry zaśpiewamy sobie piosenkę, którą już doskonale znacie „W Układzie 

słonecznym”.  

Włączcie poniższy link i śpiewamy…. 

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

Po wysłuchaniu piosenki, porozmawiajcie o jej treści, ile było planet, jak nazywają się 

planety w Układzie Słonecznym, czym każda z nich się charakteryzuje, itd. 

2. Wysłuchanie opowiadania „Przybysz z kosmosu”. 

 

 

 

 

 

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


Droga mamusiu/tatusiu przeczytaj dziecku opowiadanie o przybyszu z kosmosu, następnie 

porozmawiajcie na temat opowiadania. 

Wczoraj wieczorem mamusia przeczytała mi bajkę o kosmitach, pocałowała na dobranoc i 

wyszła z pokoju, a ja wtuliłem się w poduszkę i prawie zasnąłem. Myślałem o tej bajce i o tym, 

że chciałbym spotkać takiego ufoludka. Nagle wydało mi się, że słyszę pukanie do okna. 

Trochę się wystraszyłem, ale tylko trochę, bo przecież nie jestem już małym dzieckiem. Powoli 

odwróciłem głowę w stronę okna i wyskoczyłem z łóżka, ponieważ za oknem zobaczyłem 

dziwną postać. Podszedłem bliżej i nie mogłem uwierzyć w to, co widzę: tam był ufoludek! 

Przyklejał twarz do szyby, nos mu się rozpłaszczył i prosił mnie, żebym go wpuścił. 

Otworzyłem okno, które i tak było trochę uchylone, a wtedy dziwny stworek szybko wskoczył 

do pokoju i mogłem mu się lepiej przyjrzeć. Był zielony, zupełnie jak w bajce. Miał wielkie, 

świecące oczy, antenki zamiast uszu i bardzo szeroki nos. Na sobie miał błyszczące i 

szeleszczące ubranko i był mojego wzrostu. Chciałem go zapytać, czy tak jak ja ma sześć lat, 

ale jakoś nie dałem rady wydobyć z siebie głosu. Nie ze strachu, tylko z wrażenia. A on 

pokazał mi taki jasny punkcik na niebie i powiedział, że tam mieszka. Mówił w jakimś 

dziwnym języku, ale ja wszystko rozumiałem. W końcu i ja się odezwałem. Spytałem, czy jest 

głodny, bo przecież gościa trzeba czymś poczęstować. Pokręcił głową, a więc mnie zrozumiał 

i już wiedziałem, że zostaniemy przyjaciółmi. Powiedział, że jest bardzo zmęczony, gdyż ma za 

sobą daleką podróż. Położył się na dywanie, zamknął oczy, a ja mu podłożyłem pod głowę 

swoją poduszkę i wyobrażałem sobie jak się rodzice rano zdziwią, kiedy przyprowadzę gościa 

na śniadanie. Obudził mnie wesoły głos mamy. Pytała, w kogo rzucałem w nocy poduszką. 

Jak to rzucałem? Dałem ją swojemu gościowi, który na niej spał. Otworzyłem oczy i… nie 

zobaczyłem zielonego ludzika. Pewnie przestraszył się mamy, bo jest duża i chyba nie wierzy 

w ufoludki. A teraz się śmieje, gdy słucha o moim spotkaniu z nowym przyjacielem. Opowiem 

dzieciom w przedszkolu, one na pewno uwierzą. 

3. Rozmowa w oparciu o wysłuchane opowiadanie. 

 – Jaką bajkę przeczytała mama swojemu synowi wieczorem? 

 – o czym myślał chłopiec? – Kogo chłopiec zobaczył za oknem? 

 – o co ufoludek poprosił chłopca? 

– Jak wyglądał ufoludek? 

 – Gdzie mieszkał ufoludek? 

– Gdzie ufoludek spędzi noc? 

– Jakie pytanie zadała synowi mama, gdy obudziła go z rana? 

 – Jak mama zareagowała na opowieść syna o ufoludku? 

 – Jak myślisz, czy spotkanie z ufoludkiem wydarzyło się naprawdę? 



Zapytaj dziecka co pokazał by ufoludkowi? Gdyby przybył na naszą planetę – zachęcanie 

dziecka do wypowiadania się własnymi zdaniami. 

 

4. Masażyk relaksacyjny „Kosmita” autor: K. Kutyła  

Była sobie mleczna droga – rysujemy na plecach dziecka palcem krętą linię 

Pełna wielu błyszczących gwiazd. – stukamy palcami po plecach  

Na jednej z planet – rysujemy palcem koło  

Ufoludek mieszka Co chude nóżki ma – dwoma palcami rysujemy na plecach dwie linie  

Ma duże zielone uszy – łaskoczemy dziecko w uszy I szyję długą ma. – gładzimy szyję dziecka  

Dwa okrągłe brzuszki – dwoma palcami rysujemy dwa kółka  

I śmieje się ha, ha, ha. – łaskoczemy dziecko w brzuszek 

5. Zagadki słowne. 

Drogi Rodzicu przeczytaj dziecku zagadki o kosmosie. 

1. W dzień widać na nim chmury i słonce , 

A nocą księżyc i gwiazdy lśniące. 

Na nim samolot drogę znaczy, 

Podnosisz głowę , by je zobaczyć. (Niebo) 

2. Nocą na niebie są ich tysiące 

W dzień widać tylko najbliższą – Słońce 

Mały i Wielki Wóz z nich się składa. 

Pomyśl życzenia gdy któraś spada. 

(Gwiazdy) 

 

3. Ono nam ciepło na Ziemi daje 

I dzięki niemu dzień jasny wstaje. 

Na złoty kolor opala skórę . 

Albo się chowa za dużą chmurę. (słońce) 

4. Są we wszechświecie porozrzucane, 

Te wokół Słońca najbardziej znane. 

Wśród nich jest Ziemia , na niej żyjemy. 

Czy ktoś na innych mieszka, do końca nie 

wiemy. (planety

6. Karta pracy, cz. 3, str. 74 

 

 

 

 

 



7. Ćwiczenia gimnastyczne. 

Teraz czas na ćwiczenia gimnastyczne , załóżcie wygodny strój i zaczynamy… 

https://www.youtube.com/watch?v=DBYZXW0PqmA  

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

8. Drodzy rodzice, porozmawiajcie z dziećmi i powiedzcie im co to jest luneta, ufoludek, 

statek kosmiczny… 

Luneta - to przyrząd optyczny służący do obserwacji ciał niebieskich – gwiazd, 

gwiazdozbiorów , galaktyk.... 

Ufoludek – zielony ludek, obcy kosmita uważany za bardzo inteligentne swtowrzenie. 

Statek kosmiczny - statek latający z możliwością poruszania się poza atmosferą Ziemi. 

* Proponujemy zrobić taką  -  „ LUNETĘ” „UFOLUDKA” lub „STATEK KOSMICZY”, 

każdy na pewno znajdzie w domu przydatne to tego zadania przedmioty (np. do lunety rolkę 

po ręcznikach papierowych, kolorowy papier, klej, sreberko, guziki, plastikowy talerzyk itd.)  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DBYZXW0PqmA
https://www.youtube.com/watch?v=SCMAcaNwGwo


*Dla chętnych przesyłamy kilka dodatkowych kart pracy (załączniki), filmików, a także 

zadań do których nie jest potrzebna drukarka (w formie genially) 

https://view.genial.ly/5f9e7b3e4a95b80d82de71a9/interactive-content-kosmos  

https://view.genial.ly/5e7a7815d608730d914faa8f/horizontal-infographic-timeline-

kosmiczne-zabawy-dla-grupy-4?fbclid=IwAR30wgaow7ij-

50x18UGbW0w0Yq2Sz0c49Pj2yHRpBcSxbKQfVOK-SAmOy8  

https://www.youtube.com/watch?v=ahkKIg8NVS0  

 

 

To już wszystko na dziś.. 

Pozdrawiamy Was serdecznie Motylki  

 

 

 

Marlena Witkowska 

Dorota Golonka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5f9e7b3e4a95b80d82de71a9/interactive-content-kosmos
https://view.genial.ly/5e7a7815d608730d914faa8f/horizontal-infographic-timeline-kosmiczne-zabawy-dla-grupy-4?fbclid=IwAR30wgaow7ij-50x18UGbW0w0Yq2Sz0c49Pj2yHRpBcSxbKQfVOK-SAmOy8
https://view.genial.ly/5e7a7815d608730d914faa8f/horizontal-infographic-timeline-kosmiczne-zabawy-dla-grupy-4?fbclid=IwAR30wgaow7ij-50x18UGbW0w0Yq2Sz0c49Pj2yHRpBcSxbKQfVOK-SAmOy8
https://view.genial.ly/5e7a7815d608730d914faa8f/horizontal-infographic-timeline-kosmiczne-zabawy-dla-grupy-4?fbclid=IwAR30wgaow7ij-50x18UGbW0w0Yq2Sz0c49Pj2yHRpBcSxbKQfVOK-SAmOy8
https://www.youtube.com/watch?v=ahkKIg8NVS0


Załącznik nr. 1 

 

 



Załącznik nr.2 

 


