
CZWARTEK- 08.04.2021 

Temat kompleksowy: Co się dzieje w kosmosie? 

Temat dnia: Chcę być kosmonautą 

 

I. Układanie sylwety rakiety z klocków 

Dziecko układa rakietę z dowolnych klocków według własnego pomysłu 

Pokolorujcie rysunek UFO. 

Zabawa ruchowa pt.,,Podróż rakietą” 

Rodzic  wyznacza miejsca startu i mety – lądowania. Dzieci są rakietami. Na 

podany sygnał rakiety startują – dziecko  wykonuje umowne ruchy w coraz 

szybszym tempie, a następnie biegnie za Rodzicem., czyli podróżuje w 

kosmosie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osłuchanie z piosenką pt.,,Ufoludki na urlopie” 

https://www.youtube.com/watch?v=N1QVEO9D4Kw –link do piosenki 

Rozmowa na temat piosenki 

- Skąd przyleciały ufoludki? 

- Gdzie ufoludki chciały spędzić urlop? 

- Kto wydał zgodę na biwak ufoludkom? 

- O czym pamiętały ufoludki? 

Nauka refrenu piosenki  fragmentami, metodą ze słuchu. 

Ćwiczenia słuchowe Co to za dźwięki? 
Metalowe przedmioty, parawan. 

 

Rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez metalowe przedmioty, takie jak 

np. monety, klucze, łyżki, pokrywki. Rodzic  pokazuje zgromadzone 

przedmioty. Dziecko  je nazywa, określa , do czego one służą. Przedstawienie 

dźwięków, jakie wydają te przedmioty; rozpoznawanie ich przez dziecko, 

schowane za parawanem lub odwrócone tyłem do źródła dźwięku. 

III. Zabawa z elementem dramy – Spotkanie z ufoludkiem. 

 

Dzieci dobierają się w pary: dziecko – ufoludek. Naśladują ruchy swojego 

partnera, jakby były jego odbiciem w lustrze. 

 

 

Słuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej Ufoludki. 

 

W piaskownicy za przedszkolem 

wylądował srebrny spodek, 

a ze spodka już po chwili 

ufoludki wyskoczyły. 

Małe, zwinne i zielone, 

mądre i zaciekawione, 

wymierzyły i zbadały 

ławki, piłki, trawnik cały. 

Odleciały Mleczną Drogą 

na planetę Togo-Togo. 

Został po nich pył magiczny, 

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


taki był mój sen kosmiczny. 

 

Zabawa ruchowo-naśladowcza Rakieta 

Dziecko siada na podłodze na piętach, dłonie trzyma na udach. Na słowa 

Rodzica.: Uruchamiamy rakietę zaczyna uderzać rytmicznie w uda: najpierw 

powoli, potem coraz prędzej. Następnie kręci rękami młynek – najpierw powoli, 

potem coraz prędzej. Na słowo: Start wyciąga ręce do góry i głośno krzyczy: 

Uuuuu! (rakieta odleciała). Zabawę powtarzamy 3–4 razy. 

 

 

 

 

 

 


