
Witamy serdecznie! 

Dziękujemy za przesłane prace, gratulujemy pomysłowości i zaangażowania. 
W  najbliższym czasie będziemy przybliżać sobie tematykę związaną z 
kosmosem. 
Życzymy owocnej pracy, zachęcamy rodziców do wybrania dzieciom zadań dla 
nich atrakcyjnych. Powodzenia. 

Poniedziałek 12.04.2021

Zasypianka z ufoludkiem

1. Słuchanie opowiadania Anny Onichimowskiej Zasypianka z ufoludkiem. – 
prosimy rodziców o przeczytanie dzieciom opowiadania. 

2. Rozmowa n/t treści opowiadania 

3. Zapoznanie z piosenką dla dzieci „Planety”
https://www.youtube.com/watch?v=SWZb2VorsGU
Zachęcamy do swobodnego tańca ale także śpiewania chociaż refrenu. 

4. Zabawa ruchowa „Powitanie ufoludków” – instrukcja poniżej. 

Powodzenia – miłej zabawy

Opowiadanie „Zasypianka z ufoludkiem”

Mam na imię Egon, a mój statek kosmiczny – Ogon.

Mieszkamy na Marsie. Najbardziej lubię podróżować nocą. Ogon lata cicho jako
ćma i jest tak malutki, że wszędzie możemy się wślizgnąć. Oblatywałem kiedyś
po raz pierwszy planetę Ziemia. Ciekawe, czy jest zamieszkana… zastanawia-
łem się, zbliżając coraz szybciej do rozjarzonej kuli. Ogon zniżył lot i znalazłem
się naprzeciwko domu z uchylonym oknem. Już po chwili byliśmy w środku. W
łóżku spał olbrzym. Był częściowo przykryty. Miał na pewno jedną rękę, jedno
ucho i głowę porośniętą ciemną trawą. Nie wiem, jak się poruszał, czy też na
sprężynie, jak ja, czy jakoś inaczej, bo bałem się go odsłonić. Na mojej planecie
najwyższy mieszkaniec ma dwadzieścia centymetrów wzrostu. A potem znala-
złem dwa statki kosmiczne.

– Co robisz? – spytał Ogon.

– Próbuję uruchomić te rakiety.

https://www.youtube.com/watch?v=SWZb2VorsGU


– Przecież to są trampki! Nie ciągnij za sznurowadła, bo urwiesz! I w czym jutro
ten chłopczyk pójdzie do przedszkola? – wskazał antenami na śpiącego olbrzy-
ma.

Nie chciałem dłużej słuchać, jak Ogon się mądrzy. Był już kiedyś wcześniej na 
Ziemi, z moim bratem.

– Odlatujemy! – zatrzasnąłem kabinę.

Olbrzym poruszył się gwałtownie. Ma jednak dwoje oczu, zauważyłem. I dwoje 
rąk. A skoro nosi trampki, ma również nogi… Wszystko to zapisałem szybko w 
moim elektronicznym notesie.

– Wielki ze mnie naukowiec – mruknąłem z dumą na pożegnanie, wzlatując po-
nad dachy.

Rozmowa na temat opowiadania.

Poprosimy rodziców o zadanie dzieciom pytań dotyczących opowiadania.

– Jak nazywał się ufoludek? Jak nazywało się jego UFO?

– Gdzie przyleciał Egon? Skąd przyleciał?

– Czy był on duży czy mały względem nas – ludzi?

– Jak Egon opisał olbrzyma?

– Za co Egon wziął trampki?

– Co wyjaśnił mu Ogon?

– Jak wyglądał Egon? Jak się poruszał?

Zabawa ruchowa twórcza "Powitanie ufoludków".

Dziecko i rodzic-ufoludki poruszają się po pokoju przy dźwiękach grzechotki 
(ryż w butelce plastikowej lub inny materiał sypki). Podczas przerwy w grze 
podchodzą do siebie i witają się, stykając wymienionymi przez rodzica częścia-
mi ciała, np.: plecami, kolanem, uchem, łokciem… Podczas każdej przerwy w 
grze witają się z innym ufoludkiem, stykając się inną częścią ciała.



Wtorek  13.04.2021

Wyprawa na Zieloną planetę 

1.  Ćwiczenie rozwijające umiejętność wizualizacji, rozwijające wyobraźnię 
„Wyprawa na Zieloną Planetę” 

2. Rysowanie Zielonej Planety wg własnego pomysłu.

Narysujcie proszę wymyśloną Zieloną Planetę , na której wszystko jest zielone –
powodzenia. 

 3.  Obejrzenie filmu „Był sobie kosmos”
https://www.youtube.com/watch?v=riuwdYSqSW8

4.  Dowolna ekspresja ruchowa do piosenki „Ufoludki na urlopie”
https://www.youtube.com/watch?v=7zgHDByohNI

Ćwiczenia wizualizacyjne "Wyprawa na Zieloną wyspę”

Dziecko siada w rakiecie – na krześle. Rodzic opowiada krótką historię, której 
może towarzyszyć podkład muzyczny.

Witam na pokładzie statku kosmicznego. 

Zapraszam w niezwykłą podróż – na zieloną planetę. 

Proszę o zapięcie pasów. Ruszamy. Statek wznosi się coraz wyżej i wyżej. Zie-
mia robi się coraz mniejsza… Jaka ona błękitna! Ale, ale, czujecie? Robicie się
coraz lżejsi. To dziwne uczucie to stan nieważkości – unosicie się w powietrzu,
jakby pływacie w nim. Widzicie na zewnątrz ciemność kosmosu, którą rozświe-
tlają migoczące gwiazdy. Zapadacie w sen, który będzie trwał kilka lat, ale dla
was to tylko chwila. Budzicie się. Statek kosmiczny zbliża się do zielonej plane-
ty. Patrzycie w zachwycie na zbliżającą się planetę. Serce wam bije mocno. Oto
cel naszej wyprawy. Na planecie jest życie. Lądujecie. Otacza was uśmiechnięty
tłum. Czy przyjmą was życzliwie? Jak wyglądają mieszkańcy zielonej planety?
Czy są podobni do was? Jak wygląda życie na planecie? Przerywamy opowieść i
pytamy: – Jak nazywała się planeta? – Jak mogli wyglądać mieszkańcy Zielonej
Planety? Wychodzicie ze statku. Witają was tłumy uśmiechniętych twarzy, ludz-
kich twarzy, tylko… zielonych. Co za ulga! Zwiedzacie planetę. Jest taka po-
dobna do Ziemi, tylko wszystko jest zielone. Wracacie na Ziemię, szczęśliwi, że
gdzieś jest życie podobne do naszego.

POWODZENIA Wasze Panie

https://www.youtube.com/watch?v=riuwdYSqSW8

