
Witajcie.

Oto nasze propozycje zajęć na kolejne dni, prosimy wybrać sobie to co dla 
Państwa i dzieci najatrakcyjniejsze, możliwe do zrealizowania w danym 
momencie. 

Środa 14.04.2021

Poznajemy nasza planetę 

1. Obejrzycie proszę filmik edukacyjny  „Kosmita UBU poznaje nasza planetę” 
https://www.youtube.com/watch?v=Pp_zeQXXaY8

Mam nadzieje, że informacje które przekazał Wam Ubu będą dla Was 
atrakcyjne, postarajcie się zapamiętać ich jak najwięcej. 

2.  Teraz bardzo ciekawe zadanie:
Spróbujcie ulepić z plasteliny lub plasteliny kulę ziemską, postarajcie się  
zachować kolory Ziemi widziane z góry, tak jak było na filmiku, jeśli ktoś nie 
ma w domu plasteliny, zachęcam do zgniecenia kulki z gazety i pomalowania jej
farbami. Powodzenia. 

3.  Zamieniamy się w konstruktorów -  ułóżcie  sylwetę  rakiety 
z przedmiotów, które macie  w domu (mogą to być klocki, kredki, jakieś 
małe zabawki), tutaj liczymy na pomysłowość i kreatywność, wszelkie pomysły 
dozwolone. 

4.  Zabawy ruchowe

 https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w&feature=youtu.be

1

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Pp_zeQXXaY8


Czwartek 15.04.21

Gwiazdy, gwiazdeczki

1.  Prosimy rodziców o przeczytanie dzieciom wiersza Doroty Gellner "Gwiaz-
da".

Gwiazda z miną uśmiechniętą

tupie w górze złotą piętą.

Bez latarki i bez świeczki,

chodzi nocą na wycieczki.

Chodzi, chodzi aż do rana

no i świeci sobie sama!

2. Zadajcie dzieciom pytania dotyczące tekstu.

– Co robi gwiazda?

– Kiedy na niebie widzimy gwiazdy?

3. Zapraszamy teraz do wykonania pracy plastycznej 

 Gwiazdy na niebie –praca plastyczna dzieci instruktaż.

Potrzebujemy: czarną lub niebieską kartkę, jeżeli nie mamy kolorujemy kredką, 
folię aluminiową, żółtą kartkę lub białą pokolorowaną na żółto, nożyczki klej. 
Kontur gwiazdy  do wycięcia znajdziecie poniżej. Księżyc w pełni tworzymy 
gniotąc folię aluminiową.
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4. Czas się poruszać, zapraszamy do  swobodnego tańca  ekspresja ruchowa 
przy piosence „W Układzie Słonecznym”  https://www.youtube.com/watch?
v=yxVMhKt-cvI
 Sprawdźcie ile nazw planet udało Wam się zapamiętać z tekstu piosenki. 

Piątek  16.04.21

UFO

1. Zapraszamy do muzycznej gimnastyki

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU

2.  Zapraszamy do rytmicznego  dzielenia nazw  (na sylaby) słów związanych z 
kosmosem:
Ko-smos, pla-ne-ty, gwia –zdy, ra-kie-ta, We – nus, Jo- wisz, Sa-turn i.t.p.

3. Prosimy rodziców o przeczytanie opowiadania Natalii Usenko UFO. 

„Ufo” N. Usenko

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 im się baterrryjki – przetłumaczyła Klarcia. – Nie mogą lecieć dalej.

– To ja im takie bateryjki wyczaruję! – Laurencja podniosła swoją czarodziejską
różdżkę.

Niestety, za pierwszym razem wyczarowały się jej ogórki. Za drugim – kręgle. 
A za trzecim – maszynka do golenia.
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– Chyba się nie znam na bateryjkach – westchnęła Laurencja. – W szkole cza-
rownic 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 do-
brą czarownicą.

– No myślę – odparła Laurencja i zdarła nos do góry.

5. Rozmowa na temat opowiadania –zadajcie pytania dzieciom:

– Co spotkała wróżka Laurencja w parku?

– Jak wyglądało UFO?

– Dlaczego ufoludki wylądowały w parku?

– Co wyczarowała wróżka zamiast bateryjek?

– Jak zakończyła się ta historia?

6. Praca plastyczna Ufoludek z rolki po papierze  

Ufoludek z rolki po papierze toaletowym

Rolki po papierze ozdabiamy w dowolny sposób; malujemy farbą, obklejamy 
bibułą lub folią aluminiową. Doklejamy z plasteliny oczy, nosy, otwory gębowe 
i inne... Wykorzystując druciki kreatywne, kolorowe bibuły, kartki, pióra, dokle-
jamy kosmitom części ciała, fryzury, antenki itp. rzeczy , którymi dysponujemy 
w domu. 
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Dodatkowy filmik o tematyce związanej z kosmosem:

https://www.youtube.com/watch?v=Aug7FRYvIHU

Zachęcamy dzieci do ruszania się, pokonywania toru przeszkód chociażby z 
kartonów.

Dzielcie się z nami Waszymi pracami, dziękujemy. 

Wasze Panie
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