
Tematyka tygodniowa: „ Cuda i dziwy”

Poniedziałek  12.04.2021r.  

Zabawa „Jesteśmy na planecie Chustolandia”.

Drogi rodzicu  pobaw się z dzieckiem chustkami/kolorowymi apaszkami. Powiedz
dziecku,  że   istnieje  planeta,  na  której  mieszkańcy  noszą  chustki  na  różnych
częściach ciała. Ta planeta nazywa się Chustolandia. Dzieci noszą chustki na różnych
częściach ciała. Co kilka minut zmieniają miejsca, na których je nakładają, np. na
nodze, szyi, głowie.

Zabawa plastyczna
Potrzebne będą: kredki i kartki
Rysowanie wymyślonej planety: jej mieszkańców, roślin, zwierząt w wybranym, 
jednym kolorze.

Zabawa badawcza - Mieszanie kolorów.
Potrzebne  będą:  słoiki  z   roztworami  barw  podstawowych  (żółtej,  czerwonej  i
niebieskiej), puste słoiki.
Rodzicu poproś dziecko, żeby przypomniało, jakie kolory powstaną przez zmieszanie
farb:



– żółtej i niebieskiej (zielony),
– niebieskiej i czerwonej (fioletowy),
– czerwonej i żółtej (pomarańczowy).
Po każdej uzyskanej odpowiedzi dziecko miesza farby w tych kolorach 

Posłuchajcie piosenki pt. „Trzej kosmici”

https://www.youtube.com/watch?v=OC5w5M6MAwc

Porozmawiaj z dzieckiem nt. piosenki, czy to byli naprawdę kosmici?

https://www.youtube.com/watch?v=OC5w5M6MAwc




Wtorek 13.04.2021r.

Karty pracy, cz. 3, str 70, 71
Rodzicu przeczytaj dziecku  opowiadanie:

Gdzieś w najgłębszej aksamitnej czerni wszechświata krąży cudownie błękitny świat.
Z daleka wygląda on jak prześliczna, niebiesko-biała, zamglona marmurowa kula.
Ale  im bardziej  się  zbliżamy,  tym więcej  widzimy kolorów –  czerwienie,  brązy,
żółcie i wszystkie odcienie zieleni. Jest wiele światów unoszących się w przestrzeni,
ale ten świat jest szczególny. To nie jest zwykły świat. Są bowiem na nim zwierzęta.
Miliardy zwierząt. Więcej zwierząt niż wszystkich gwiazd, które mrugają z nocnego
nieba.A wszystkie owe zwierzęta są dziećmi tego świata. Ponieważ ten świat jest ich
Matką. My zaś nazywamy go Matką Ziemią. Zwierzęta nie są same na Matce Ziemi.
Żyją tu również ludzie. Miliardy ludzi. Jest ich więcej niż gwiazd, które mrugają z
nocnego nieba. Oni także są  dziećmi Matki  Ziemi. Tak więc zwierzęta i ludzie, i
Matka Ziemia – to jedna wielka rodzina. I bawią się tu delfiny. I śpiewają ptaki. I
tańczą gazele.  I  żyją ludzie.  W najgłębszej  aksamitnej  czerni  wszechświata  krąży
rodzina Matki Ziemi. I zwierzęta pamiętają. One pamiętają Matkę Ziemię z czasów,
zanim pojawili się na niej ludzie. Pamiętają czas, gdy lasy były gęste, bujne i zielone.
Gdy oceany i rzeki, i jeziora były przejrzyste i krystalicznie czyste. Gdy niebo było
jasne i tak błękitne. Zwierzęta pamiętają też chwile, kiedy ujrzały pierwszych ludzi.
Na początku zaledwie kilku. Ale potem coraz więcej i więcej, aż ludzie rozeszli się
po całej Matce Ziemi. Mimo to nadal zwierząt było więcej niż ludzi. I ludzie dzielili
się Matką Ziemią ze zwierzętami. Jeszcze pamiętali, że zwierzęta są ich siostrami i
braćmi. Jeszcze pamiętali, że stanowią cząstkę jednej wielkiej rodziny. I zwierzęta, i
ludzie – to oczy i uszy, i serce Matki Ziemi. Więc kiedy bawiły się delfiny, bawiła się
Matka Ziemia. Kiedy śpiewały ptaki, Matka Ziemia śpiewała. Kiedy tańczyły gazele,
Matka Ziemia tańczyła. A kiedy ludzie kochali, kochała i Matka Ziemia. Mijały lata,
rodzili się ludzie. Coraz więcej i więcej, i więcej. Aż wreszcie ludzi było więcej niż
zwierząt. I ludzie zapomnieli. Zapomnieli dzielić się ze zwierzętami ziemią i wodą, i
niebem Matki Ziemi. Zapomnieli, że zwierzęta to ich siostry i bracia. Zapomnieli, że
wszyscy  są  cząstką  jednej  wielkiej  rodziny Matki  Ziemi.  Ludzie  zapomnieli.  Ale
zwierzęta pamiętały. Wiedziały, że kiedyś będą musiały ludziom o tym przypomnieć.
I teraz każdego dnia nasze siostry i bracia przypominają. Bo kiedy bawią się delfiny,
ludzie pamiętają. Kiedy śpiewają ptaki, także pamiętają. Kiedy tańczą gazele, także
pamiętają. A kiedy ludzie będą pamiętać, będą też kochać.

Rodzicu zachęć dziecko do wypowiedzi na temat wyglądu Ziemi, jej mieszkańców, 
ich postępowania. 

Zabawa ruchowa „Start rakiety”.
Rodzic odlicza: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Podczas odliczania dziecko rytmicznie klaszcze w dłonie z narastającą prędkością, 
następnie, na wysokości brzucha, rysuje spiralę (maszyna zaczyna pracować), 



wydając dźwięk: Bzz (rakieta startuje). Sstaaart – rytmicznie uderza dłońmi o uda, 
rakieta wystartowała – dziecko wyskakuje w górę, wymachuje ramionami do góry, 
wydaje okrzyk: Hurra!

Posłuchajcie piosenki pt. „Ziemia – zielona wyspa”

https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc

Porozmawiajcie n.t. tekstu piosenki 
-co można spotkać na Ziemi, dlaczego powinniśmy o nią dbać i co można zrobić, aby
była jeszcze piękniejsza 

Praca dla chętnych
Przydatne materiały: kolorowe gazety, klej, nożyczki, zielony szablon koła 
Wykonajcie pracę przedstawiającą naszą planetę

Rodzicu pobaw się wspólnie z dzieckiem klockami różnego rodzaju,  zbudujcie 
stacje kosmiczną. Udanej zabawy!

Międzynarodowa stacja kosmiczna

https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc


Pokoloruj lub pomaluj farbami



Środa 14.04.2021r.

Karty pracy część 3, str 72 i 73

Rodzicu przeczytaj dziecku rymowankę „Spotkanie z Ufoludkiem”

Jestem Ufuś piegowaty, 
mam ubranko w srebrne łaty, 
a na głowie czułki dwa, 
skaczę lekko: hopsa, sa.
Mieszkam sobie we wszechświecie,
podróżuję w swej rakiecie.
Przyjaciela zdobyć chciałem,
więc na Ziemię przyleciałem. 
Zaprzyjaźnić chcę się z wami, 
choć jesteście jeszcze mali. 
Złego nic mi nie zrobicie? 
Czy bać muszę się o życie?
Chętnie z wami porozmawiam. 
Przyjacielski ukłon składam. 
Ziemia piękną jest planetą,
choć od mojej tak daleką. 
Poznać wasze chcę zwyczaje
i pozwiedzać różne kraje.

Rodzicu porozmawiaj z dzieckiem na temat: 
Czy w kosmosie można spotkać żywe istoty?
Wyjaśnij pojęcie ufoludek.
Zachęć dziecko do wypowiadania się na temat wyglądu przybyszów z innych planet. 

Posłuchajcie piosenki pt. „W układzie słonecznym”

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

Zabawa plastyczna -Rakieta kosmiczna 

Drogie dzieci poproście rodziców o pomoc w wykonaniu pracy przestrzennej
możecie  wykorzystać plastikową butelkę po napoju. Udanej, wspólnej, twórczej  
zabawy!

Opowieść ruchowa – Wyprawa na nieznaną planetę. 

Rodzicu  przeczytaj  dziecku  opowiadanie,  zadaniem  dziecka  jest  przedstawić
czynności, o których mówi rodzic

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


Pewnego  dnia  dzieci  postanowiły  wybrać  się  w  podróż,  w  poszukiwaniu  nowej
planety. Założyły skafandry kosmiczne, weszły po schodkach do rakiety, zapięły pasy
bezpieczeństwa  i  wystartowały  w  nieznaną  podróż.  Leciały,  leciały,  omijały
napotkane  rakiety  i  statki  kosmiczne,  machały  rękami  do  pilotujących  je
kosmonautów,  aż  wylądowały  na  niezwykłej  planecie.  Wysiadły  z  rakiety.
Przeskakiwały z nogi na nogę po kamieniach, następnie przepłynęły przez czerwoną
rzekę,  czołgały  się  przez  zarośla,  aż  w  końcu  stanęły  na  górze.  Tam  zobaczyły
ogromną liczbę kolorowych motyli. Tak jak one zaczęły latać, machając rączkami jak
skrzydełkami.  Niestety,  to  je bardzo zmęczyło.  Ocierały pot  z czoła.  Postanowiły
chwilę  odpocząć.  Położyły  się  na  piasku  i  zasnęły,  cichutko  pochrapując.  Kiedy
otworzyły oczy i mocno się przeciągnęły, aby rozprostować kości, okazało się,  że
znajdują  się  przy  swoich  rakietach.  Wsiadły  do  nich,  wchodząc  po  schodkach,  i
ruszyły w powrotną drogę, bo na Ziemi czuły się najlepiej. 



Czwartek 15.04.2021r.



Karty pracy część 3, str 74, 75, 76

Rodzicu przeczytaj dziecku wiersz pt. „Halo, tu mówi Ziemia”

Dzień dobry, dzieci! Jestem Ziemia, 
wielka, okrągła jak balonik.
Z tej strony – Słońce mnie opromienia,
a z tamtej – nocy cień przesłonił.
Gdy jedna strona jest oświetlona,
to zaciemniona jest druga strona.
Wy zajadacie pierwsze śniadanie,
a spać się kładą Amerykanie.
Właśnie!
Bo ja się kręcę w krąg, jak bardzo duży bąk.
Dobranoc! Wołam.
Dzień dobry! - wołam,
to znaczy zrobiłam obrót dookoła.
A oprócz tego wciąż bez końca,
muszę się kręcić wokół Słońca.
Nigdyście jeszcze nie widzieli
takiej olbrzymiej karuzeli!
Bo trzeba mi całego roku, 
ażeby Słońce obiec wokół.

Zabawa dydaktyczna „Jak powstaje dzień i noc”
Potrzebne będą: globus i lampka

Rodzicu wyjaśnij  dziecku,  że  Ziemia kręci  się  wokół  własnej  osi.  Na ten obrót
potrzebuje 24 godzin. Dzień jest po tej stronie Ziemi, która jest zwrócona do Słońca –
widać je na niebie, jeśli  nie ma chmur (demonstracja przez oświetlenie globusa z
jednej strony). Noc jest po tej stronie Ziemi, która jest odwrócona od Słońca. Jeśli nie
ma  na  niebie  chmur,  widzimy  wtedy  Księżyc,  który  odbija  światło  słoneczne,  i
gwiazdy.  Wirowy  ruch  Ziemi  powoduje  zmianę  oświetlenia  Ziemi  przez  Słońce,
dlatego po dniu następuje noc. 

Obejrzyjcie bajkę  – Jak powstaje dzień, noc i pory roku

https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k

https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k


Piątek 16.04.2021r.

Rodzicu, przeczytaj dziecku opowiadanie pt. „Spotkanie z kosmitami”, dziecko 
może zamknąć oczy

Wyobraźcie sobie, że wybieracie się na planetę Eps w gwiazdozbiorze Oriona. Pojazd
kosmiczny  jest  już  przygotowany.  Wsiadacie  do  niego  i...  rakieta  startuje.  Siła
grawitacji  wtłacza was w fotele,  ale  po chwili  możecie  już swobodnie oddychać.
Wstajecie z foteli i podziwiacie, widzianą przez okrągłe otwory, błękitną planetę –
naszą Ziemię, która robi się coraz mniejsza i mniejsza, aż znika wam zupełnie z oczu.
Za to wy robicie się coraz lżejsi i zaczynacie unosić się w powietrzu. Możecie nawet
robić fikołki. Świat wokół wygląda jak zaczarowany: miliony błyszczących gwiazd!
Ale oto zbliża się kres podróży. Siadacie w fotelach, już niestraszna wam grawitacja.
Oto nowa planeta i jej mieszkańcy. Wyglądają dziwnie znajomo – tylko ten niebieski
odcień skóry.

Porozmawiajcie na temat kosmosu
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