
Grupa “Biedronki” - 3-4-latki

Krąg tematyczny: Kosmiczne przygody
Temat dnia: Niebo pełne gwiazd
data: 31.03.2020r. 

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. Tajemnice gwiazd – zagadka, rozmowa, oglądanie obrazków, wzbogacanie 
słownictwa.
Rodzic zadaje dziecku zagadkę:

Niebo zdobią one w nocy,
Mają Księżyc do pomocy.
Mogą spadać też na Ziemię,
Powiedz wtedy swe życzenie.
Arkadiusz Maćkowiak
Źródło: A. Maćkowiak, „Zagadki o przyrodzie”, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2012, s. 9

Dziecko odgaduje, że chodzi o GWIAZDY :)
Porozmawiajcie na ich temat. Jeśli posiadacie książki o kosmosie to zwróćcie uwagę na 
gwiazdy. Warto wyjaśnić dziecku, że gwiazdy są okrągłe jak piłki, tylko na rysunkach 
dodajemy im ostre rogi, bo tak wyglądają, kiedy patrzymy na nie z Ziemi. :)  
Poniżej załączamy zdjęcie gwiazd oraz film z gwiazdami i spadającymi gwiazdami 
https://www.youtube.com/watch?v=eXcB5NilNTA 

2. Ufoludek – praca plastyczna. 
Rysowanie lub malowanie ufoludka. Jeśli nie macie pomysłu jak ufoludek mógłby 
wyglądać można skorzystać z kolorowanki poniżej i ją pokolorować. :)

3. Ufoludek– śpiewanie piosenki z pokazywaniem. 

Tekst: 

1. Ja jestem ufoludek, ufoludek    (Dziecko wskazuje na siebie)
Na Marsie mam ogródek, mam ogródek (Zatacza ręką koło, pokazując w ten 

https://www.youtube.com/watch?v=eXcB5NilNTA



sposób wyimaginowany ogródek. 
Gdy chodzę na spacery, na spacery  (Wędruje w miejscu.)
To przedziwne mam maniery      (Robi bezradną minę i wzrusza ramionami)

Ref.:  
Ti, ti, ta, ti, ti, ta,          (Wyciąga dłonie przed siebie, przesuwa je raz w lewo, raz w 

      prawo.)
Tańczę sobie na dwa pa, (Okręca się wokół siebie.)
Ti, ti, ta, ti, ti, ta,        (Wyciąga dłonie przed siebie, przesuwa je raz w lewo, raz w 

    prawo.)
Tańczę na dwa pa       (Okręca się wokół siebie.)

2. Na Ziemi mam wakacje, mam wakacje, (Rysuje okrąg- Ziemię rękoma w 
   powietrzu)

Tu wszędzie są akacje, są akacje             (Wskazuje rękamu na prawo i na lewo)
Pachnące barwne kwiaty, barwne kwiaty (Udaje, że trzyma kwiaty w ręce i 

  wącha)
A w ogóle świat jest w łaty.   (Klaszcze w ręce)

4. Gwiezdne rytmy – układanie i kontynuowanie rytmów. Rodzic wycina z papieru 
gwiazdki duże i małe (szablon zamieszczony poniżej). Najlepiej żeby gwiazdki małe 
były w jednym kolorze, a duże w innym. 

Rodzic układa wycięte z papieru gwiazdy: mała gwiazdka, duża gwiazda, mała 
gwiazdka, duża gwiazda, mała gwiazdka, duża gwiazda... Układając, głośno je nazywa.
Potem pyta dziecko, co ma dalej ułożyć. Dziecko po dostrzeżeniu rytmu układa go
dalej. 
Następnie rodzic układa inny rytm: mała gwiazdka, mała gwiazdka, duża gwiazda, 
mała gwiazdka, mała gwiazdka, duża gwiazda i ponownie pyta dziecko, co ma dalej 
ułożyć. Dziecko kontynuuje rytm. 
Następnie dziecko może samodzielnie wymyślać rytmy i układać je wspólnie z 
rodzicami.

5. Wyprawa w kosmos - ćwiczenia gimnastyczne - joga dla dzieci. Zapraszamy do 
wspólnego relaksu i gimnastyki dzieci z rodzicami :)
https://www.youtube.com/watch?v=DBYZXW0PqmA

https://www.youtube.com/watch?v=DBYZXW0PqmA
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