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 Serdecznie Was witamy! 

W dniu dzisiejszym będziemy mieli zajęcia matematyczno-przyrodnicze. Poznamy dzieło sztuki 

jakim jest obraz znanego malarza. 

                                                                                                                                      Powodzenia! 

 Część I. „Niebo nocą” 

1. Poniżej znajdziecie obraz namalowany przez znanego artystę Jana Vermeera van Delfta, 

noszącego tytuł „ASTRONOM”.  

Przyjrzyjcie się obrazowi i postarajcie się opowiedzieć o nim kilka słów. 

 

Oto kilka pytań, które mogą Wam pomóc w opisie obrazu 

1. Kogo widać na obrazie? 

2. W co jest ubrany mężczyzna? 

3. Co mężczyzna robi, co ma w ręku? 

4. Co można zobaczyć na ścianach i szafie? 

5. Czy rzeczy które posiada wyglądają na nowe (współczesne) i czy są stare (z innej epoki)? 

6. Czy jest to obraz współczesny, czyli namalowany niedawno czy stary, namalowany dawno 

temu? 

 

  



2. Kim jest astronom?  

 

Astronom, to osoba która zajmuje się obserwacją nieba i gwiazd. Używa do tego bardzo różnych 

urządzeń. Najsłynniejszym polskim astronomem był Mikołaj Kopernik. Krótki film o nim możecie 

zobaczyć tutaj:  https://www.youtube.com/watch?v=x0hX2J4QNd4 

 

3. Obserwacja nieba i gwiazd 

Niebo, gwiazdy czy gwiazdozbiory są oczywiście widoczne gołym okiem, czyli bez różnych 

przyrządów, ale żeby zobaczyć więcej potrzebne są lunety i teleskopy. Poza tym gwiazdy są lepiej 

widoczne w bezchmurne noce poza miastem. Światła miast powoduję, że nie widzimy w pełni 

nieba. Zachęcam do obejrzenia nieba nocą poza miastem. Wygląda ono przepięknie. Co możecie na 

mim zobaczyć? 

 

 
 

4. Globus 

 
Jak już wiecie kochani z wcześniejszych zajęć globus, to nic innego jak model/mapa Ziemi, naszej 

planety. Dla przypomnienia chciałam Was prosić o odszukanie na globusie konturów Polski. Możecie 

to zrobić sami lub poprosić rodziców o pomoc. Poniżej przypominam jak wyglądają kontury Polski: 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 



Część II  

1. Niebo, gwiazdy można też oglądać w wyznaczonych do tego miejscach. Takim miejscem 

jest PLANETARIUM, gdzie możemy zobaczyć odległe obszary nieba, często niewidoczne 

gołym okiem, a lektor opowiada co dokładnie widzimy.  

Najbliższe planetarium znajduje się w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik, zachęcam 

do odwiedzenia. Obecnie jest zamknięte, ale zapraszam do planetarium on-line: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mPb6G9BVXh8 

2. Zabawa ruchowa „Słońce-deszcz” 

Zabawa odbywa się przy dowolnej muzyce. Dodatkowo potrzebne będą przedmioty (koce, 

poduszki lub ręczniki w kolorze żółtym i niebieskim”.  

Na hasło „”Słońce” podane przez rodzica dziecko musi wskoczyć na przedmiot w kolorze 

żółtym, natomiast kiedy usłyszy „deszcz”, musi wskoczyć na kolor niebieski.  

 

 

 

  

Miłej zabawy! 

Pozdrawiamy! 

 

Magdalena Nowicka 

Ewa Mazurek 

https://www.youtube.com/watch?v=mPb6G9BVXh8

