
Poniedziałek, 12.04.2021 r. 

 

 Witajcie Kochani Podróżnicy! 

 

 W tym tygodniu będziemy rozmawiać o kosmosie, księżycu i planetach. Mamy 

nadzieję, że zajęcia, które dla Was przygotowałyśmy spodobają się Wam.  

Życzymy udanej zabawy! 

 

Temat: „Zmartwienie księżyca”  

 

Cele: 

- rozwijanie mowy 

- rozwijanie wyobraźni dziecięcej 

- rozwijanie zainteresowania astronomią i kosmosem 

- rozwijanie kreatywności i twórczości własnej dziecka. 

 

1. Obejrzyjcie i posłuchajcie: 

„W Układzie Słonecznym” 

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

 

„Małe ciała niebieskie” 

https://www.youtube.com/watch?v=1Uz9NqDV5ZM 

 

2. Zabawy konstrukcyjne „Budujemy statek kosmiczny”. Potrzebne będą różne rodzaje 

klocków.  

Zbudujcie z różnych klocków statek kosmiczny, którym można byłoby udać się w podróż 

kosmiczną.  

 

3. Zabawa bieżna „Statki kosmiczne”.  

Wybierzemy się teraz w podróż statkiem kosmicznym. Przy dźwiękach muzyki poruszajcie się w 

różnych kierunkach – odbywacie podróż kosmiczną. Podczas przerwy w grze  przykucnijcie – wasz 

statek wylądował na nieznanej planecie.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI
https://www.youtube.com/watch?v=1Uz9NqDV5ZM
https://www.youtube.com/watch?v=vDCbBi_difY


4.  Rozwiązywanie zagadki. Obrazek przedstawiający  księżyc o różnym kształcie. Dzieci oglądają 

obrazek przedstawiający księżyc w kształcie koła i rogalika. Rysują te kształty palcem w powietrzu. 

Czy widzieliście księżyc? Jak on wyglądał?  

Czasem ma kształt bułki, 

czasem – srebrnego rogala. 

 Kiedy słońce gaśnie, 

on na niebie się zapala. 

Wśród gwiazdek, wysoko,   

świeci się z daleka, 

można już do niego   

dolecieć rakietą.  

 

 

5. Posłuchajcie opowiadania Joanny Papuzińskiej „Jak nasza mama zreperowała księżyc?”. 

Uważnie słuchajcie, bo za chwilę odpowiecie na kilka pytań dotyczących opowiadania.  

 

Film z opowiadaniem jest załączony do niniejszego scenariusza. 

  

6. Rozmowa na temat opowiadania.  

− Kto płakał w nocy i obudził mamę? 

- Co się stało księżycowi?  

− O co martwił się księżyc?  

- Na jaki pomysł wpadła mama?  

− Z jakich składników zrobiła ciasto?  

− Czego użyła do przyklejenia brakującego rożka?  

− O co mama poprosiła księżyc?  

 

7. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Rakieta”.  

Przykucnijcie, dłonie trzymajcie na udach. Na słowa „Uruchamiamy rakietę” wypowiedziane przez 

rodzica zaczynacie rytmicznie uderzać w uda; najpierw powoli, potem coraz prędzej. Na słowo: 



„Start” wyciągacie do góry ręce i głośno krzyczycie: Uuuuu... (rakieta odleciała). 

Zabawę powtarzamy kilka razy.  

 

Część II  

1. Ćwiczenie graficzne „Kolorowy księżyc”. Rysunki przedstawiające księżyc dołączone poniżej, 

kredki.  

Wybierzcie sobie jeden rysunek i pokolorujcie go z wykorzystaniem wybranych przez siebie 

kolorów. Nazwijcie kolory, których użyliście. 

 

2. Zabawa słowna rozwijająca myślenie „Co by było, gdyby...?”  

Odpowiedzcie na pytania, np.: Co by było, gdyby ktoś ukradł księżyc? Co by było, gdyby księżyc i 

słońce świeciły razem w dzień?  

 

3. Spójrzcie wieczorem w niebo i sprawdźcie, jaki kształt ma księżyc w dniu dzisiejszym. 

Możecie pobawić się i codziennie sprawdzać kształt księżyca.  

 

Dziękujemy za wspólną zabawę! 

Milena Kurpiewska 

Magdalena Nowicka 

 

 

 



 


