
Kwiecień: tydzień 2 

13.04.2021  

Tematyka tygodnia: Przybysze z kosmosu 

  

Cele ogólne  

• rozwijanie koncentracji uwagi,  

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,  

•  wyrabianie postawy proekologicznej, 

• rozwijanie sprawności fizycznej, 

• rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu, 

• poznawanie zjawiska powstawania dnia i nocy. 

Cele operacyjne  

Dziecko:  

• słucha z uwagą czytanego tekstu,  

• odpowiada na pytania dotyczące opowiadania,  

 

Środa, 14.04. 2021 

Temat dnia: W przestrzeni kosmicznej 

 

Dzień dobry! 

Dziś chciałam Cię zapytać jaki mamy dzień tygodnia? Wczoraj był wtorek czyli dzisiaj 

jest…? ŚRODA ! Dokładnie tak! Brawo!       Jeżeli komuś zapomniało się lub po prostu dla 

przypomnienia zapraszam do wysłuchania piosenki o dniach tygodnia: 

 

Piosenkę można odtworzyć tutaj: https://youtu.be/KJiXPp1jSgQ 

https://youtu.be/KJiXPp1jSgQ


Mam nadzieję, że piosenka się podobała?       

Proszę, znajdź wygodne miejsce i wysłuchaj opowiadania  

Schima Schimmela Dzieci Ziemi – pamiętajcie (w tłumaczeniu Eleonory Karpuk) 

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 70 percepcja słuchowa, 

koordynacja wzrokowo-ruchowa, mowa Merkury Jowisz Uran Neptun Saturn Ziemia Mars 

Wenus Posłuchaj nazw planet. Powiedz, jak nazywa się pierwsza, druga, trzecia... ósma 

planeta, licząc od Słońca.130 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 pa miętają. 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 za ledwie 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. 



Super! Co za skupienie! Wiem, że nie było to łatwe dla Ciebie dłatego proszę wyonaj 

tyle przysiadów, ile masz lat!       udało się?      w takim razie wskakujemy do pytań 

dotyczących opowiadania       

Posłuchaj i spróbuj odpowiedzieć na pytania, które zada Ci mama lub tata       powodzenia! 

• Jak wyglądała Ziemia? 

• Jakie zwierzęta występowały w opowiadaniu? 

• Jak ludzie postępowali? 

Brawo! Jestem z Ciebie dumna!   

Bezbłędnie poradziłeś/łaś sobie z tym zadaniem! 

 

Zapraszam Cię teraz bardzo ciekawej pracy plastycznej!!! 

Zrób swoją własną planetę 

Spróbuj wykonać swoją własną planetę za pomocą rosnących farb. Tak dobrze 

usłyszłeś/łaś rosnących farb😊 

Na początek możecie zacząć od Ziemi, a potem stwórzcie kolejne planety i galaktyki. 
Jestem przekonana, że dzięki swojej wyobraźni i kreatywności stworzycie wyjątkowe 

prace!!! 

Do stworzenia planety za pomocą rosnących farb będziesz potrzebować: 

• szablon Ziemi 

https://drive.google.com/file/d/1HRKRdbrbY02cXKGI0wOyRlUZChLUbwaO/view

?usp=sharing 

 

• dwie kartki techniczne A4,  

• rosnące farby w kolorze zielonym i niebieskim przepis również poniżej na filmie 

potrzebna będzie: (sól, mąka, woda),  

• patyczki do mieszania lub pędzelki,  

• mikrofala lub piekarnik.  

• Na wykończenie pracy biała i czarna farba. Do stworzenia kolejnych planet możecie 

użyć wszystkich innych kolorów farb, a nawet brokatu.  

 

https://drive.google.com/file/d/1HRKRdbrbY02cXKGI0wOyRlUZChLUbwaO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HRKRdbrbY02cXKGI0wOyRlUZChLUbwaO/view?usp=sharing


 

Link do filmiku:  

https://youtu.be/WvtvC9Le8D4 

Masę bazową na rosnące farby możemy zabarwić barwnikami spożywczymi, startą kredą 

lub farbami. 

Farbę można nakładać patyczkiem i rozsmarowywać na kartce pędzlem lub palcem. Jeśli 

chcemy zachować rysy ziemi to przyda się takie bardziej precyzyjne narzędzie do 
nakładania masy. 

 

https://youtu.be/WvtvC9Le8D4
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2017/04/planeta-2.jpg


 

 

Praca po wypieczeniu zyskała piękną strukturę i efekt planety 3D            

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2017/04/planeta-3.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2017/04/planeta-11.jpg


 

 

 Białą farbą namaluj atmosferę, a na koniec dodaj czarne tło.   

Efekt na żywo Cię zachwyci!!! 

 

 
Więcej takich pomysłów znajdziesz na stronie: www.mojedziecikreatywnie.pl        

http://www.mojedziecikreatywnie.pl/
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2017/04/planeta-13.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2017/04/planeta-12.jpg


Teraz wysłuchaj piosenki pt. Ziemia – zielona wyspa. Rodzice włączą muzykę a Ty 

spaceruj, biegaj, podskakuj po pokoju, gdy rodzice zatrzymają utwór – stój nieruchomo!:) 

 

Tutaj odtworzysz piosenkę: https://youtu.be/-ZQTnkXpcCA       

 

Nie warto mieszkać na Marsie,  

nie warto mieszkać na Venus.  

Na Ziemi jest życie ciekawsze,  

powtarzam to każdemu .  

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

wśród innych dalekich planet.  

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

więc musi być bardzo zadbany.  

 

 

 

Chcę poznać życie delfinów  

i wiedzieć co piszczy w trawie. 

Zachwycać się lotem motyla  

i z kotem móc się bawić.  

Ref.  

Posadźmy kwiatów tysiące.  

Posadźmy krzewy i drzewa,  

niech z nieba uśmiecha się słońce,  

pozwólmy ptakom śpiewać.  

 

Zapraszam Cię do rozmowy z rodzicami na temat tekstu piosenki, spróbuj opowiedzieć o 

tym, co można spotkać na Ziemi, dlaczego?       

 

 

  

 

https://youtu.be/-ZQTnkXpcCA


 

Dziękuję Ci za dziś!        

Życzę wesołego dnia! Pełnego intersujących zajeć       

 Jeśli mielibyście ochotę na inne karty pracy związane z kosmosem zapraszam tutaj: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Hp0tDPh92z6lk9qz0V8TjmtnFSuBFRf1?usp=s

haring 

 

Zapraszam również chętnych do obejrzenia bajki o kosmosie : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Odtworzyć ją można tutaj: https://youtu.be/X_x2Ro4oVrc  

 

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu mailowego: m.olbrich@mp18.pl 

Postaram się, jak najszybciej odpowiadać na Państwa maile –dostępna będę codziennie w 

godzinach 9 – 14.  

Dodatkowo do materiałów dorzuciłam kolorowanki i zadania dodatkowe związane z 

tematyką zajęć😊 

Jeśli Państwo chcieliby wykonać dodatkowe zdania bądź odsłuchać piosenki z ubiegłego 

tygodnia przesyłam linki: 

Materiały z zajęć + dodatkowe: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Hp0tDPh92z6lk9qz0V8TjmtnFSuBFRf1?usp=s

haring 

 

Piosenki: 

https://drive.google.com/open?id=1hjDwIP8yB-HyH05sotFXk1p80MQshozK 

Teksty piosenek: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Hp0tDPh92z6lk9qz0V8TjmtnFSuBFRf1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hp0tDPh92z6lk9qz0V8TjmtnFSuBFRf1?usp=sharing
https://youtu.be/X_x2Ro4oVrc
mailto:m.olbrich@mp18.pl
https://drive.google.com/drive/folders/1Hp0tDPh92z6lk9qz0V8TjmtnFSuBFRf1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hp0tDPh92z6lk9qz0V8TjmtnFSuBFRf1?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1hjDwIP8yB-HyH05sotFXk1p80MQshozK


https://drive.google.com/open?id=1QjJWxGSmVkGvDF0LBFYTKqPRpyGhLwdC 

 

 

Pozdrawiam, 

Magda Olbrich 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1QjJWxGSmVkGvDF0LBFYTKqPRpyGhLwdC

