
Temat: Kto lubi podróże?

Propozycja zajęć na 15.04.2021 r.

WITAMY WAS SKRZATY!
DZISIAJ BĘDZIEMY PODRÓŻOWAĆ  

PO NIEZNANEJ KRAINIE,  
A MY JESTEŚMY BARDZO CIEKAWE, 

GDZIE WY BYŚCIE CHCIELI POJECHAĆ  
W PODRÓŻ?

Cele:
• rozwijanie mowy i logicznego myślenia
• rozwijanie słuchu muzycznego

Aktywność:
• językowa
• muzyczna

1. Rozpoczniemy nasze zajęcia od rozwiązania zagadki.

„Co to za pojazd szybki i duży, 
który do lotów kosmicznych służy?  
Może pojazdem tym któreś z dzieci  

w podróż na księżyc kiedyś poleci. (rakieta)

2. Teraz zabawa do piosenki „Podróż po planetach”.
Skoro już mamy rakietę to możemy się wybrać w kosmiczną podróż po planetach z naszymi dobrymi 

przyjaciółmi Olą i Blu. Na każdej planecie spotka nas coś ciekawego!
https://youtu.be/SCMAcaNwGwo

3. Prosimy rodziców lub rodzeństwo o przeczytanie wiersza pt. „Podróż do nieznanej krainy”  
D. Kossakowskiej. (załącznik nr 1)

Wsiadam do rakiety i wyruszam w drogę. 
Nieznane krainy dzisiaj poznać mogę. 

Chcę zobaczyć morze, albo piękne góry. 
Chcę popatrzeć w niebo oraz dotknąć chmury. 

Może spotkam kogoś, kto mieszka daleko. 
Ma zielone oczy i uwielbia mleko. 

Gdy wrócę z podróży, zdjęcia wam pokażę. 
I być może powiem, o czym jeszcze marzę.

https://youtu.be/SCMAcaNwGwo


Rozmowa na temat wiersza. 

– Jakim pojazdem podróżował bohater wiersza? 
– Jakie krainy chciał poznawać? 

– Co chciał zobaczyć? 
– Kogo chciał spotkać? 

– Co zrobi bohater wiersza, gdy wróci z podróży?

4. Zapraszamy na masaż 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. A teraz „Kosmiczne zagadki” – Po odgadnięciu hasła podzielcie te wyrazy na sylaby,  
głoski, powiedzcie jaka jest pierwsza i ostatnia głoska w tych wyrazach 

CO TO ZA PRZESTRZEŃ MIĘDZY ZIEMIĄ, KSIĘŻYCEM, PLANETAMI 
ORAZ MIĘDZY GWIAZDAMI? KOSMOS 

ZAWSZE JEST NAD NAMI. TO PŁACZE CZASAMI DESZCZEM, TO ŚMIEJE SIĘ SŁOŃCEM  
ALBO GWIAZD TYSIĄCEM. NIEBO 

JEJ DŁUGI WARKOCZ ZŁOTEM BŁYSKA, SIOSTRĄ JEST GWIAZD I KSIĘŻYCA.  
RZADKO ODWIEDZA NASZE NIEBO. NIESIE WIEŚCI. JAKIE? TO TAJEMNICA. KOMETA 

KIEDY PO NIEBIE WĘDRUJE NOCĄ, DOKOŁA NIEGO GWIAZDY MIGOCĄ. RAZ JEST JAK ROGALIK, 
RAZ OKRĄGŁY JAK TALERZ. KIEDY SŁOŃCE WSCHODZI, WNET Z NIEBA UCIEKA. KSIĘŻYC 

CO TO ZA ZŁOTA ŚWIETLANA KULA, KTÓRA SWYM CIEPŁEM ZIEMIĘ OTULA? SŁOŃCE 
Z ZIEMI DO GWIAZD MKNIE POCISK ZŁOTY, SZYBSZY NIŻ WIATR I SAMOCHODY. RAKIETA 

CO TO ZA OKRĄGŁA PLANETA, NA KTÓREJ BEZ WODY, TLENU I SŁOŃCA NIE BYŁOBY ŻYCIA. ZIEMIA
W DZIEŃ ICH NIE UJRZYSZ, CHOCIAŻ SĄ NAD NAMI. MOŻNA JE ZOBACZYĆ NOCĄ I WIECZORAMI. GWIAZDY. 

6. Na koniec zabawa ruchowa „Trzej kosmici”.
Improwizacja ruchowa do piosenki. 

Pierwszy – krągłe jajeczko, łączymy dłonie nad głową,
drugi – chrupka bułeczka, łączymy wyprostowane ręce przed sobą,

a ten trzeci, drżący, chlupiący
jak ta kawa z mleczkiem, opieramy ręce na biodrach, wykonujemy ruch biodrami

 
http://chomikuj.pl/leosvilhena/PIOSENKA+PI*c4*98CIOLATKA/30+-+Trzej+kosmici,4489051641.
mp3(audio)?fbclid=IwAR0pCy1-ZOQLhxydGVcSr7SKn1eZSMA87KSbZfTG4H6OV08phcQb9lYe59k

To już koniec na dzisiaj Pozdrawiamy Was serdecznie 😘  
i czekamy na fotorelacje. 



W wolnej chwili wykonajcie zadania ze strony 74 i 75.

Zapraszam do obejrzenia filmiku kim jest Paxi?
https://www.youtube.com/watch?v=3t9LQeY2ShA&list=PLbyvawxScNbspPnEEy9QQDwntWxieZRtV&ind

ex=13

Dla chętnych przesyłamy Karty Pracy

https://www.youtube.com/watch?v=3t9LQeY2ShA&list=PLbyvawxScNbspPnEEy9QQDwntWxieZRtV&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=3t9LQeY2ShA&list=PLbyvawxScNbspPnEEy9QQDwntWxieZRtV&index=13
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Pojazdy kosmiczne- zabawa dydaktyczna. 

Dziecko z rodzicem oglądają i omawiają obrazki. 

  
 

Pojazdy kosmiczne- zabawa dydaktyczna. 

Dziecko z rodzicem oglądają i omawiają obrazki. 

  

Załącznik nr 1 cd.



Karta Pracy Wytnij i ułóż puzzle.

Załącznik numer 4 
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