
Kwiecień: tydzień 2 

15.04. -16.04.2021  

Tematyka tygodnia: Dzień i noc 

  

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, 15.04. 2021 

Temat dnia: Kiedy jest dzień, a kiedy noc? 

 

Witam Cię! 

Witaj! Dzisiaj zapraszam Cię do wspólnej zabawy rozpoczynając od wesołego , masażyku, 

więc proszę usiądź wygodnie odwrócony/na plecami do mamy lub taty i zaczynamy!  

Kosmonauta (czyli TY      ) siadasz w siadzie skrzyżnym, rodzic siada za Tobą, w siadzie 

rozkrocznym, i na Twoich plecach rysuje to. Co usłyszy w wierszu: 

Kosmonauta idzie dróżką,  

przytupuje jedną nóżką,  

klaszcze w ręce raz i dwa,  

podskakuje: hopsa, są.  

Już w rakiecie prosto siada,  

kiwa głową na sąsiada,  

ster rakiety w ruch już wprawia,  

choć to wcale nie zabawa,  

i rakieta się unosi,  

bo ją o to ładnie prosi. 

Mam nadzieję, że wiersz Ci się podobał?       

 

Teraz zapraszam Cię do wykonania karty pracy 72 



 

Brawo! Zadanie idealnie wykonane! 😊 

Proszę, znajdź wygodne miejsce i wysłuchaj wiersza       

  

  



Uświadamianie dzieciom, że Ziemia jest kulą składającą się z dwóch półkul, że kręci się wokół 

własnej osi i krąży wokół Słońca, a na pełny obrót potrzebuje całego roku.  

 

Zapraszam Cię do gimnastyki buzi i języka😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brawo! Zadanie perfekcyjnie wykonane!                 Super! 

Teraz zapraszam Cię do zabawy przy piosence       Poruszaj się jakbyś był w kosmosie       

 

 

 

 

 

 



Piosenkę można odtworzyć tutaj: 

https://youtu.be/1Uz9NqDV5ZM 

Proszę usiądź wygodnie przy stoliku czy biurku i wykonaj poniższą kartę pracy       

 

Zadanie perfekcyjnie wykonane! 😊 Pięknie😊😊 

 

Dziękuję Ci za dziś      I zapraszam na jutro        

 

 

https://youtu.be/1Uz9NqDV5ZM


Piątek,16.04. 2021 

Temat dnia: Gwiazdy na niebie. 

Dzień dobry!       

Jak samopoczucie ? Dziś ostatni dzień nauki zdalnej😊😊 W 

poniedziałek się widzimy😊! 

 

Rozpoczniemy od zabawy wizualizacyjnej : „Spotkanie z kosmitami” 

Poproś mamę lub tatę o włączenie muzyki relaksacyjnej: 

 

Muzykę można odtworzyć tutaj: https://youtu.be/3nM8TLXKjwc 

Teraz mama lub tata przeczytają Ci pewną opowieść a ty zamknij oczy 

i wsłuchuj się w muzykę i w słowa rodziców       

3,2,1! Odpalamy!      

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, 143 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. 

I jak ? Mam nadzieję, ze podobało Ci się?        

https://youtu.be/3nM8TLXKjwc


To jednym skokiem jesteśmy w kolejnym zadaniu       

Wykonaj proszę, kartę pracy nr 74 i 75       

 

I jak? Ufoludek gotowy? Jestem pewna, że wyszedł wyjątkowy!       

Zapraszam Cię do kolejnej zabawy       

 Krążymy po orbitach. 

 

 

 

 

 

 

Proszę, wykonuj „Leniwe ósemki”       wyobrażając sobie, że lecisz statkiem kosmicznym        

Obejrzyj proszę, zdjęcia Księżyca w różnych fazach (oglądana z Ziemi, oświetlana przez 

Słońce, część Księżyca).  



 Księżyc to jedyny naturalny satelita Ziemi. Jest piątym co do wielkości księżycem 

w Układzie Słonecznym. Obiega on Ziemię w ciągu 27 dni. Księżyc to jedyne ciało 

słoneczne, na którym lądowali ludzie. Łącznie stanęło na nim 12 osób (sześć lądowań w 

latach 1969–1972). Z Ziemi przez cały czas jest widoczna tylko jedna jego strona (drugą 

sfotografowano). Słońce oświetla zawsze (poza zaćmieniami) tylko połowę powierzchni 

Księżyca. Jego fazy są wynikiem oglądania tej połowy pod różnymi kątami, 

spowodowanymi różnymi położeniami Słońca, Ziemi i Księżyca względem siebie. Kiedy 

Księżyc jest w pełni, znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. W nowiu 

położenie Księżyca na sferze niebieskiej jest bliskie położeniu Słońca. 



 



Spróbuj przeczytać podpisy umieszczone pod zdjęciami. Odszukaj w naklejkach takie same 

wyrazy. Naklej je w odpowiednich miejscach. − Dokończ rysunek. Pokoloruj go.       

Na koniec tego tygodnia zapraszam Cię do obejrzenia filmu o kosmosie       

 

Film dostępny jest tutaj: 

https://youtu.be/7RiOkT1ggVI 

 

 

Dziękuję Ci za zaangażowanie, dziękuję Rodzicom za poświęcony czas       

Do zobaczenia w poniedziałek w przedszkolu!       

 

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 

https://youtu.be/7RiOkT1ggVI
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


Teksty piosenek: 

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

 

 

Pozdrawiam, 

Magda Olbrich 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

