
Grupa “Biedronki” - 3-4-latki

Krąg tematyczny: Kosmiczne przygody
Temat dnia: Co widzimy na niebie?
data: 30.03.2020r. 

Karty pracy, z których mogą skorzystać w domu w tym tygodniu:
3-latki: s. 109
4-latki: s. 26, 27, 28, 29

Poniżej przesyłamy propozycje zabaw, ćwiczeń dla dzieci w domu: 

1. Co to jest kosmos? – rozmowa na temat kosmosu.
Rozmowa na podstawie ilustracji, zdjęć (załączone poniżej lub z książek, albumów, 
które posiadają rodzice w domu), filmów edukacyjnych; prezentowanie Układu 
Słonecznego, planet, gwiazd; wskazywanie różnic między planetami, określanie 
wielkości, kolorów, obecności pierścieni, nazywanie planety, na której mieszkamy; 
określanie, gdzie znajduje się Kosmos: blisko – daleko, wysoko – nisko.

Materiały, z których mogą Państwo skorzystać: 
• https://www.youtube.com/watch?  

v=ahkKIg8NVS0&fbclid=IwAR1vYO7FUGjmykiiBcbeSjFR84BUfdJ-
IzjzV0EXwWYOr6leWfXDBK7KUHI 

• Piosenka, którą większość dzieci pewnie doskonale zna:): 
https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI&fbclid=IwAR12-
z6NUQ_r7z7uq8JV8fvPYAb4ctZi4328PcpkwAqcxeukbgN439SQVQk 

2) Lot rakietą – zabawa orientacyjno-porządkowa. 
Dziecko (w miarę możliwości) biega po pokoju z wyciągnętymi rękami na boi, na 
zawołanie rodzica: Lądowanie – zatrzymuje się i nisko kuca.

3) Kształty planet – zabawa dydaktyczna; wspólnie z rodzicami dzieci przypominają 
kształty, które dzieci znają: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt.
Poniżej załączona jest kolorowanka z wszystkimi kształtami. Jeśli istnieje taka 
możliwość to można ją dziecku wydrukować, niech ją pokoloruje i powiesi ją w 
widocznym miejscu (np. na lodówce lub w swoim pokoiku). Jeżeli nie ma możliwości 
wydrukowania to rodzic rysuje kształty dziecku. Rodzic wymienia kształt a dziecko 
wskazuje odpowiedni. Ćwiczenie takie możecie powtarzać codziennie :) niech czasem 
dziecko wymienia kształty, a rodzic wskazuje :)

Po przypomnieniu wszystkich kształtów dziecko określa jaki kształt mają planety, a 
później wyszukuje je w swoim w pokoju, w kuchni, w łazience itp. 

4) Układ Słoneczny – praca plastyczna. 

Potzrebne będą: plastelina (lub play doh), czarna (lub niebieska lub granatowa kartka -
jeśli  nie macie to może dziecko pomalować  białą kartkę farbą),  białą pastelę (lub
kredkę świecową lub kredę). 
Dziecko lepi z plasteliny planety, zwróćcie uwagę na kolory i wielkości. W tym czasie
rodzic  rysuje  na  kartce  okręgi-  orbity.  Wspólnie  poukładajcie  planety  na orbitach,
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a na środku  umieśćcie  Słońce  (przypomnij  dziecku,że  planety  krążą  wokół  Słońca
poruszając się po orbitach). Teraz czas na ćwiczenie koordynacji ręka- oko. Zadaniem
dziecka  jest  okrążenie  Słońca  przez każdą  planetę.  Chodzi  tutaj  o to,  aby  dziecko
toczyło kulkę z plasteliny po narysowanym okręgu.

Pomysł zaczerpnięty z https://kreatywnadzungla.pl/2018/02/kosmos-8-pomyslow-
zabawy-i-prace-plastyczne.html?
fbclid=IwAR2czCSsV_0wfhGg3L_57fm9bEEG2wCVBlJu7QXqbDzTrZXOFT6-Herqntc – 
znajdziecie tam więcej ciekawych pomysłów na temat kosmosu. 

Możecie również stworzyć kosmos ze starej płyty CD:
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