
19-22.05.2020 r.- propozycje działań dla dzieci 

KOSMICZNE PODRÓŻE 

 

Cele: 

• Ćwiczenie pamięci. 

• Wdrażanie do wielozdaniowych wypowiedzi na określony temat. 

• Przełamywanie tremy przed wystąpieniami publicznymi. 

 

1.Zaśpiewaj piosenkę na dobry początek 

https://www.youtube.com/watch?v=MqrAV8D2zMg&vl=pl   śpiewającebrzdące 

2. „Skarby” – zabawa dydaktyczna. 

Rodzic przygotowuje pudełko z otworem. W pudełku znajdują się 

różne przedmioty: piłka, klocek, samochód lalka, klucz, kredka. Dzieci 

wkładają rękę do pudełka i dotykiem rozpoznają jaki to przedmiot. 

Wymieniają głoski w nazwie wyjętego przedmiotu. 

3. „Podróż do nieznanej krainy” – słuchanie wiersza D. Kossakowskiej. 

 

Wsiadam do rakiety i wyruszam w drogę. 

 Nieznane krainy dzisiaj poznać mogę. 

 

Chcę zobaczyć morze albo piękne góry. 

Chcę popatrzeć w niebo oraz dotknąć chmury. 

 

Może spotkam kogoś kto mieszka daleko. 

 Ma zielone oczy i uwielbia mleko. 

 

Gdy wrócę z podróży, zdjęcia wam pokażę.  

I być może powiem o czym jeszcze marzę. 

 

Rozmowa na temat wiersza. 

- Jakim pojazdem podróżował bohater wiersza? 

- Jakie krainy chciał poznawać? 

- Co chciał zobaczyć? 

- Kogo chciał spotkać? 

- Co zrobi bohater wiersza, gdy wróci z podróży? 

4. Teraz wyciągnij naszą wyprawkę s. 30. 

https://www.youtube.com/watch?v=MqrAV8D2zMg&vl=pl


Wytnij puzzle. Ułóż je w całość według wzoru, a następnie przyklej na 

kartce. 

 
5. Przeczytaj tekst i narysuj ćwiczenie po śladzie. Str.15 cz.4 

 

 
 

 

6. Napisz literę po śladzie karta pracy str.14 cz.4 

 



 
7.Czas na relaks. Obejrzyj bajkę o układzie słonecznym 

https://www.youtube.com/watch?v=Aug7FRYvIHU   123EDUKACJA 

8. Na zakończenie dnia wytęż swój wzrok i znajdź różnice między obrazkami 
karta pracy str.14 cz.4 

 
Kochane dzieci 

Na pozostałe dni tygodnia proponuję  uzupełnienie kart pracy str.16 i 17 cz.4 oraz 
ćwiczenia grafomotoryczne, doskonalenie umiejętności matematycznych i 
rozwiazywanie zagadek. 

Zagadki  

Na nim samolot drogę swą znaczy, 
Podnosisz głowę, by je zobaczyć.  
 
Nocą na niebie są ich tysiące, 
W dzień widać tylko najbliższą – Słońce. 
Mały i Wielki Wóz z nich się składa. 
Pomyśl życzenie, gdy któraś spada! 
 
 
Ono nam ciepło na Ziemi daje 
I dzięki niemu dzień jasny wstaje. 

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


Na złoty kolor opala skórę, 
Albo się chowa za dużą chmurę. 
 
Są we wszechświecie porozrzucane, 
Te wokół Słońca najbardziej znane. 
Wśród nich jest Ziemia, na niej żyjemy, 
Czy ktoś na innych mieszka, nie wiemy. 

 

Ćwiczenia grafomotoryczne do wyboru 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
Miłej zabawy 

Wioletta Lipa 
 

Materiały poglądowe wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, pozyskane ze stron internetowych, biblioteki i zasobów 
nauczyciela, służą wyłącznie celom edukacyjnym w okresie kwarantanny narodowej ad.: Covid – 19 



 


