
Temat tygodnia : Chciałbym być kosmonautą. 05-09.04.2021r.  (nauczanie na odległość)

Dzień dobry. W tym tygodniu Rodzice zabiorą Was na wycieczkę w KOSMOS☺

Zmartwienie księżyca.

1. Oglądanie ilustracji przedstawiających przestrzeń kosmiczną, statki kosmiczne, różne planety; 

zachęcanie dzieci do nazywania tego, co one ukazują.



2. Zabawa konstrukcyjna Mój statek kosmiczny. Zapraszam do wspólnego budowania z dzieckiem.
☺



 Dziecko  buduje  z  różnych  klocków statek  kosmiczny,  którym chciałoby  się  udać   w podróż
kosmiczną.  

3. Wspólne z Rodzicem oglądanie obrazków przedstawiających księżyc w kształcie koła i rogalika.

Rysowanie tych kształtów palcem w powietrzu. Poproście dziecko niech wypowie się na temat czy

widziało księżyc, i jak on wyglądał. Proponuję skorzystać z wcześniejszych obrazków.

4. Rozwiązywanie zagadki. 

Kiedy nocą słońca,

nie ma już na niebie,

świeci całym sobą,

lub kawałkiem siebie.

5. Zapoznanie dziecka z tekstem opowiadania J. Papuzińskiej ,,Jak nasza mama zreperowała 

księżyc”.

„Mama opowiadała potem, że obudziła się w nocy, bo księżyc świecił jej prosto w twarz. Wstała z

łóżka, aby zasłonić okno. I wtedy usłyszała, że ktoś pochlipuje na dworze. Więc wyjrzała przez

okno, ciekawa, co tam się dzieje. I zobaczyła, że księżyc świeci na niebie z bardzo smutną miną, a

po brodzie, osłoniętej małą, białą chmurką, płyną mu łzy. – Co się stało? – spytała nasza mama. –

Dlaczego płaczesz? – Buuu!.... – rozpłakał się wtedy księżyc na cały głos. – Chciałem zobaczyć,

jak wygląda z bliska wielkie miasto, spuściłem się na dół, zaczepiłem o wysoką wieżę i obtłukłem

sobie  rożek!  Księżyc  odsunął  białą  chmurkę  i  mama  zobaczyła,  że  ma  utrącony  dolny  róg.

Wyglądał zupełnie jak nadłamany rogalik. – Co to będzie! – lamentował księżyc. – Kiedy zrobię się

znów  okrągły,  będę  wyglądał  jak  plasterek  sera  nadgryziony  przez  myszy!  Wszyscy  mnie

wyśmieją! – Cicho – powiedziała mama. – Cicho, bo pobudzisz dzieci. Chodź tu, na balkon, połóż

się na leżaku i poświeć mi, a ja spróbuję wymyślić jakąś radę na twoje zmartwienie.

Księżyc podpłynął do balkonu i ułożył się ostrożnie na leżaku. A mama nałożyła szlafrok, pantofle i

poszła  do  kuchni.  Cichutko wyciągnęła  stolnicę,  mąkę,  jaja,  śmietanę  i  zagniotła  wielki  kawał

żółciutkiego ciasta. Z tego ciasta ulepiła rożek, taki, jakiego brakowało księżycowi. – Siedź teraz

spokojnie – powiedziała – to ci przyprawię ten twój nieszczęsny rożek.  Okleiła mama księżycowi

brodę ciastem, równiutko, i wylepiła taki sam rożek, jak ten, co się obtłukł. Potem wzięła jeszcze

parę  skórek  pomarańczowych i  tymi  skórkami,  jak  plastrem,  przylepiła  ciasto  do  księżyca.   –

Gotowe! – powiedziała. – Za kilka dni rożek ci przyrośnie i będziesz mógł te plasterki wyrzucić.

Ale pamiętaj, na drugi raz nie bądź gapą, omijaj sterczące dachy i wysokie wieże. Przecież mogłeś

się rozbić na kawałki! 

 Rozmowa na temat opowiadania. 
–  Kto płakał w nocy i obudził mamę? Co się stało księżycowi? 
–  O co martwił się księżyc? Na jaki pomysł wpadła mama? 
–  Z jakich składników zrobiła ciasto? 



–  Czego użyła do przyklejenia brakującego rożka? 
–  O co mama poprosiła księżyc?
6. Ćwiczenie graficzne Kolorowy księżyc. Dziecko koloruje, maluje bądź wykleja  sylwetę

zabawnego księżyca z wykorzystaniem wybranych przez siebie kolorów. Dziecko nazywa

kolory, których użyło . (rys. do wydruku poniżej; można narysować własnoręcznie)☺



Przybysze z kosmosu.

7. Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej Kosmonauta. 

Dziecko  układa  obrazek  przedstawiający  kosmonautę,  pocięty  na  części.  Nazywa postać,  którą

przedstawia.  Próbuje  wyjaśnić,  kim  jest  kosmonauta.  Omawia  jego  wygląd.  Wypowiada  i

wyklaskuje słowo kosmonauta z podziałem na sylaby (za rodzicem), z różnym natężeniem głosu –

cicho, głośno.

8.Jak wyobrażamy sobie kosmitę? – malowanie palcem. 

 Słuchanie  rymowanki  Spotkanie  z  ufoludkiem,  recytowanej  przez  rodzica.  Rozmowa  z
dzieckiem  czego  brakuje  ufoludkowi  w  kolorowance  (z  wykorzystaniem  kolorowanki



opisywanej postaci )

 

„To jest Zieluś piegowaty.
Ma ubranko w białe łaty.



Uszy wielkie jak u słonia
gruby nos i zęby konia.
Oczka małe, rozbiegane,
włosy długie, rozczochrane.
Brzuch okrągły tak jak bania
Małe czułki do wąchania.
Skrzydła z ramion mu wystają,
śmieszne nóżki zasłaniają.
Dwa ogony zakrzywione,
stopy wielkie i czerwone”
Wypowiedzi dzieci na temat wyglądu ufoludka. 

10. Wykonanie pracy plastycznej. 

•  Zaproponowanie namalowania wymyślonej przez dziecko postaci palcem maczanym w farbach w
różnych kolorach.  Zachęcanie do opowiadania o namalowanej postaci (z jakich części się składa);
nadawanie jej imienia; wymyślanie nazwy planety, z której pochodzi.

11. Zabawa słuchowa Co powiedziałam? Rodzic wypowiada słowa dotyczące tematu, z podziałem
na sylaby, np. ra-kie-ta,  kos mi-ta,  pla-ne-ta,  księ-życ,  nie-bo, gwia-zdy. Dziecko powtarza całe
słowa. 

Planeta Ziemia

12.Nauka rymowanki Ziemia – nasza planeta.

•   Zwrócenie  uwagi  dziecka  na  nazwę planety,  na  której  żyjąe;  wypowiadanie  jej  z  różną
intonacją i różnym natężeniem głosu.

•  Powtarzanie rymowanki fragmentami, ze słuchu;  

 Ziemia to nasza planeta  

 i na niej wszyscy mieszkamy.   

 Jest domem dla ludzi i zwierząt,   

 więc za to ją bardzo kochamy. 

13. Dowolny taniec przy piosence Ufoludki 

https://www.youtube.com/watch?v=N1QVEO9D4Kw

14. Słuchanie opowiadania. 

Pewnego razu wróżka Laurencja wybrała się do parku na poranny spacerek. – Jejku! – zawołała
nagle i stanęła jak wryta. – Śni mi się czy co? Na polance stoi ogromny talerz! Cały biały w różowe
kwiatki. Skąd on się tu wziął? – Przyleciał – mruknęła papuga Klarcia. – Telewizji nie oglądasz czy
co? To nie jest zwykły talerz, tylko latający. Nazywa się UFO. – A kto to są te małe kolorowe, co na
nim siedzą? – Ufoludki, oczywiście. Zobacz, jak płaczą. Chyba mają kłopoty. – No to chodźmy im
pomóc! – zawołała Laurencja. Ufoludki na ich widok ucieszyły się okropnie i zaczęły pokazywać
coś na migi. – Zepsuły się im baterrryjki – przetłumaczyła Klarcia. – Nie mogą lecieć dalej.  – To ja
im  takie  bateryjki  wyczaruję!  –  Lurencja  podniosła  swoją  czarodziejską  różdżkę.  Niestety,  za
pierwszym razem wyczarowały jej się ogórki. Za drugim – kręgle. A za trzecim – maszynka do
golenia.  –  Chyba się  nie  znam na  bateryjkach –  westchnęła  Laurencja.  –  W szkole  czarownic
zawsze miałam pałę z fizyki. Ufoludki płakały coraz głośniej i wyrywały sobie z głów czerwone



włosy. Laurencja też zaczęła chlipać. – Przestań się mazać! – rozzłościła się Klarcia. – Rusz głową!
– Już wiem! – zawołała Laurencja i puknęła się różdżką w czoło. W jednej chwili z dwu stron
talerza wyrosły wielkie nietoperzowe skrzydła, a z trzeciej – puszysty lisi ogon. – Pip, pip, kuraa! –
wrzasnęły ufoludki i skoczyły do talerza. – Pęki, pęki, pa, pa! – To na pewno znaczy: „Hip, hip,
hurra” i Dzięki, dzięki” – wyjaśniła Klarcia. – A „pa, pa” – to sama wiesz. W chwilę później talerz,
machając skrzydłami i powiewając ogonem, zniknął w chmurach. – Tym razem naprawdę ci się
udało – powiedziała Klarcia. – Jesteś zupełnie dobrą czarownicą. – No myślę – odparła Laurencja i
zadarła nos do góry. 

 Rozmowa na temat opowiadania. 

- Co zobaczyła wróżka Laurencja w parku? 

– Dlaczego ufoludki wylądowały w parku? 

– Co wyczarowała wróżka zamiast bateryjek? 

– Jak się zakończyła ta historia?

Dzień i noc.

15. Zabawa słowna Sufit – nos – podłoga.. Rodzic poleca dziecku uważnie słuchać, co mówi, i

wykonywać jego polecenia. Następnie kilka razy prawidłowo pokazuje i wymienia nazwy, np.: nos,

podłoga, sufit. Po kilku razach myli się, mówi, np. nos, a jednocześnie pokazuje sufit. Zadaniem

dziecka jest wychwycenie błędu. Zabawę prowadzimy przez około 2 minuty. 

16.  Ćwiczenia  słuchowe Zaklaszcz  tak  jak  ja.  Dziecko  słuchaj  prostych  tematów  rytmicznych

wyklaskiwanych przez rodzica; powtarzają je.

17. Rozmowa z dzieckiem na temat tego co robimy w dzień a co w nocy. Pomocny może być filmik

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

 

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


18.Zabawa klasyfikacyjna Od najmniejszej do największej. 

Dzieci zbierają papierowe gwiazdki rozsypane przez rodzica na dywanie. Układają je na tackach
zgodnie z ich wielkością. Układają łańcuch z gwiazdek z zastosowaniem rytmu: mała, większa,
największa, mała, większa, największa (trzy sekwencje). Gwiazdki poniżej do wydruku.

19. Zabawa rozwijająca inwencję twórczą Niebo pełne gwiazd. Chętne dzieci przyklejają gwiazdki

różnych rozmiarów na granatowych kartkach – tworzą własne kompozycje.





Pozdrawiam Was serdecznie i do szybkiego zobaczenia!!! Wasza Pani.  ☺  


