
Kwiecień: tydzień 2 

13.04.2021  

Tematyka tygodnia: Cuda i dziwy  

 

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,  

 

Wtorek, 13.04. 2021 

Temat dnia: W przestrzeni kosmicznej 

 

Dzień dobry! 

Witam Cię w ten wtorkowy poranek       Mam nadzieję, że wczorajsze zajęcia Ci się 

podobały       Dziś dowiemy się sporo o kosmosie więc już nie przedłużam i zaczynamy       

Na pocżtek chciałam zaprosić Cię do wysłuchania piosenki „ Trzej kosmici.”  

“Trzej kosmici” 

Trzej kosmici, trzej kosmici 

przylecieli rankiem 

Ten w talerzu, tamten w spodku 

trzeci leciał w dzbanku. 

Ref.: 

Pierwszy – krągłe jajeczko, 

drugi – chrupka bułeczka, 

a ten trzeci, drżący, chlupiący 

jak ta kawa z mleczkiem. 

 

 

 

Trzej kosmici, trzej kosmici 

wpadli przez okienko, 

w pokoiku na stoliku 

lądowali miękko. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka do pobrania/odtworzenia tutaj: 

https://drive.google.com/file/d/1YiX43qkHI19iooQLh-

n5RFAbAh0hu30H/view?usp=sharing 

Super, co za skupienie! 

Teraz proszę wysłuchaj pytania, które zada Ci mama lub tata i spróbuj na nie 

odpowiedzieć       

o Czy to byli naprawdę kosmici      ? 

Jestem ciekawa, jak wyobraziłaś/eś sobie tych kosmitów? W jakim kolorze oni byli? 

Proszę abyś przygotował/a kredki i mazaki i spróbował/a po swojemu pokolorować 

kosmitów       

 

Plik do pobrania tutaj: 

https://drive.google.com/file/d/1Z06qrKG9RCPJoMy1XF_h9wZ5kk-

dMjXQ/view?usp=sharing 

Jestem pewna, że Twoi kosmici są bardzo oryginalni! Brawo       
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Teraz proszę przyjrzyj się poniższej stronie z Twoich kart pracy (strona 70) 

Popros mamę lub tatę, żeby przeczytali Ci nazwy poszczególnych planet       

 

Kartę można pobrać tutaj: 

https://drive.google.com/file/d/1Hc9kCXefkE1HOFDhGpX0166DNYGoeuHi/view?usp=

sharing 

https://drive.google.com/file/d/1Hc9kCXefkE1HOFDhGpX0166DNYGoeuHi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hc9kCXefkE1HOFDhGpX0166DNYGoeuHi/view?usp=sharing


Żeby lepiej zapamiętać nazwy planet i ich charakterystyczne cechy proponuje 

przypomnienie sobie wczorajszej piosenki, podczas słuchania spoglądaj na kartę pracy i 

proszę, wskazuj planety o których mowa       

 

 

 

 

 

 

 

Piosenkę można odtworzyć tutaj: https://youtu.be/yxVMhKt-cvI 

Mam nadzieję, że piosenka pomogła w zapamiętaniu nazw planet       w takim razie jednym 

skokiem wpadamy w kolejne zadanie       Jestem pewna, że uwielbiasz rakiety! W takim 

razie dziś możesz pobawić się w konstruktora rakiety! Dokończ projektowanie rakiety a 

później rysuj ufoludki po śladzie       Powodzenia! 

 

 

 

Kartę można pobrać tutaj: 

https://drive.google.com/file/d/1Hc9kCXefkE1HOFDhGpX0166DNYGoeuHi/view?usp=

sharing 

https://youtu.be/yxVMhKt-cvI
https://youtu.be/yxVMhKt-cvI
https://drive.google.com/file/d/1Hc9kCXefkE1HOFDhGpX0166DNYGoeuHi/view?usp=sharing
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Na koniec zajeć proponuję tor przeszkód       

INSTRUKCJA: 

Jeżeli to możliwe, proszę przygotować do tej zabawy poduszki typu "jasiek" ( można użyć 

zamiennie np. kocyki, ręczniki złożone w kostkę). Proszę , znajdź i ułóż w jednym miejscu 

wszystkie poduszki, przelicz je razem z mama lub tatą. 

 

Układamy przygotowane poduszki w linii prostej kolejno jedna za drugą w odległosci 

umożliwiającej Ci przejście po nich. Proszę, spróbuj przejść po nich krokiem 

naprzemiennym na drugą stronę. W drodze powrotnej pokonuj ten sam tor slalomem. 

Powtarzamy 2 razy. 

 

Kolejne pokonanie toru spróbujcie wykonać skacząc obunóż.  

 

Dla odpoczynku usiądź w siadzie skrzyżnym na wybranej poduszce, drugą poduszkę połóż 

sobie na głowę i wykonuj skłony tułowia zrzucając poduszkę wg. polecenia - przed sobą, 

za sobą, obok siebie. 

 

Na koniec sprzątnij, proszę poduszki w ciekawy sposób - może to polegać na zaniesieniu 

poduszki na  głowie na miejsce – (proszę zwrócić uwagę na wyprostowane plecy). 

 

(Można wprowadzić element rywalizacji robiąc dwa tory dla rodzeństwa lub ustawiać czas 

do pokonania toru, np. na minutniku lub alarm w telefonie. Proszę pamiętać, że dla 

zachęty i możliwości osiągnięcia celu ustawiamy czas tak, aby dziecko wykonało zadanie, 

ale i uczymy znoszenia  porażki skracając czas na wykonanie zadania.) 

 

 

Dziękuję Ci za dziś!        

Życzę wesołego dnia! Jeśli mielibyście ochotę na inne karty pracy związane z kosmosem 

zapraszam tutaj: 



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

haring 

 

  

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/open?id=1QjJWxGSmVkGvDF0LBFYTKqPRpyGhLwdC 

 

 

Pozdrawiam, 

Magda Olbrich 
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