
 

Temat tygodnia: Co się dzieje w kosmosie? 

Temat dnia: Zasypianka z ufoludkiem 

6.04.2021 Wtorek 

Cele główne: 
− rozwijanie mowy, 
− rozwijanie sprawności fizycznej. 

Zad.1  
Nauka rymowanki o ufoludkach. 
 
Ufoludki, ufoludki 
to zielone, małe ludki. 
 
Mówienie rymowanki z różnym natężeniem głosu: cicho, gdy rodzic trzyma palec na ustach, 
i głośno – gdy podniesie rękę. 

Zad.2 

Słuchanie opowiadania Anny Onichimowskiej Zasypianka z ufoludkiem. 
 Rozmowa na temat ufoludka. 
− Kto to jest ufoludek? 
− Co to jest UFO? 
 
Mam na imię Egon, a mój statek kosmiczny – Ogon. Mieszkamy na Marsie. 



Najbardziej lubię podróżowad nocą. Ogon lata cicho jak dma i jest tak malutki, że wszędzie 
możemy się wślizgnąd. Oblatywałem kiedyś po raz pierwszy planetę Ziemia. Ciekawe, czy jest 
zamieszkana… zastanawiałem 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 odsłonid. Na mojej planecie najwyższy mieszkaniec ma dwadzieścia 
centymetrów wzrostu. 
A potem znalazłem dwa statki kosmiczne. 
– Co robisz? – spytał Ogon. 
– Próbuję uruchomid te rakiety. 
Przecież to są trampki! Nie ciągnij za sznurowadła, bo urwiesz! I w czym jutro ten chłopczyk 
pójdzie do przedszkola? – wskazał antenami na śpiącego olbrzyma. 
Nie chciałem dłużej słuchad, 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 ponad dachy. 
 
Rozmowa na temat przeczytanego opowiadania. 
− Jak się nazywał ufoludek? Jak się nazywało jego UFO? 
− Gdzie przyleciał Egon? Skąd przyleciał? 
− Czy był on duży czy mały – względem nas, ludzi? 
− Jak Egon opisał olbrzyma? 
− Z czym Egon pomylił trampki? 
− Co wyjaśnił mu Ogon? 
− Jak wyglądał Egon? Jak się poruszał? 
 
• Rysowanie ufoludka Egona.  
 
 

 

 

Zad.3 

Dwiczenia słuchowe Rozmowa z ufoludkiem. 
Dzieci powtarzają za rodzicem 
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ZADANIE DLA DZIECI OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO 

PEDAGOGICZNĄ (oraz dla wszystkich dzieci chętnych). 

“Osioł”  
Wargi i język  – narządy artykulacyjne niezwykle ważne podczas prawidłowej realizacji 
wybranych głosek. Dwiczmy je regularnie–  najlepiej wykorzystując wesołe wierszyki. 
Czytajcie wierszyk wspólnie, podzielcie się na role, pozwólcie dziecku aby wypowiadało 
fragmenty oznaczone “. 

Był kiedyś osioł siodłaty 

Śmieszny, bo w siwe łaty. 

W kurniku się osioł wychował 

Kur mowę opanował. 

Na próżno wszyscy się wysilali 

I oślej mowy go nauczali. 

Prosiła go gosposia:   „Osiołku, i – o,  i –o”, 

Lecz osioł odpowiadał: „ A sio, a sio, a sio”. 

Przynosił Tosiek siano: „ Osiołku, i –o, i –o”, 

A osioł powtarzał uparcie: „A sio, a sio, a sio”. 

Basia siekała mu sieczkę: „ Osiołku, i –o, i –o”, 

A osioł wciąż odpowiadał: „ A sio, a sio, a sio”. 

Prosiły go gęsi i rysie, prosiaki oraz misie: „Osiołku, i –o, i –o”. 

Osioł uparcie swoje: „ A sio, a sio, a sio”. 

Silili się nie na żarty, 

Lecz osioł był uparty, 

Aż wreszcie zrezygnowali i osła przedrzeźniali: „ A sio, a sio, a sio” 

A osioł spojrzał leniwie 

I ryknął do nich złośliwie: 

„ Znudziło mi się to,  i –o, i –o, i –o”. 

Miłej zabawy ! 

 

Temat dnia: Wyprawa na zieloną planetę 

7.04.2021 Środa 

Cele główne: 
− rozwijanie aktywności twórczej, 
− rozwijanie sprawności manualnej. 

Zad.1 

Kochani ustawcie krzesełka w rzędzie – symbolizują one siedzenia w rakiecie. Dzieci siadają 



na krzesełkach wraz z rodzicami. Opiekun opowiada krótką historię, której może towarzyszyć podkład 
muzyczny. 
 
Witajcie na pokładzie statku kosmicznego! Zabiorę was w niezwykłą podróż – na Zieloną Planetę. 
Zapnijcie pasy. Ruszamy. Statek wznosi się coraz wyżej i wyżej. Ziemia robi się coraz mniejsza… 
Jaka ona błękitna! Ale, ale, czujecie? Stajecie się coraz lżejsi. To dziwne uczucie to stan 
nieważkości – unosicie się w powietrzu, jakbyście w nim płynęli. Widzicie na zewnątrz ciemność 
kosmosu, którą rozświetlają migoczące gwiazdy. Zapadacie w sen, który będzie trwał kilka lat, 
ale dla was to tylko chwila. 
Budzicie się. Statek kosmiczny zbliża się do Zielonej Planety. Patrzycie z zachwytem na zbliżającą 
się planetę. Serca biją wam mocno. Oto cel naszej wyprawy. Na planecie jest życie. Lądujecie. 
Otacza was tłum uśmiechniętych mieszkańców planety. Czy przyjmą was życzliwie? Jak wyglądają 
mieszkańcy Zielonej Planety? Czy są podobni do was? Jak wygląda życie na tej planecie? 
 

Rodzic przerywa opowieść i pyta: 
− Jak się nazywa ta planeta? 
− Jak mogli wyglądać mieszkańcy zielonej planety? 
 
Wychodzicie ze statku. Wita was tłum postaci o uśmiechniętych twarzach, ludzkich twarzach, 
tylko… zielonych. Co za ulga! Zwiedzacie planetę. Jest taka podobna do Ziemi, tylko wszystko 
jest zielone! 
Wracacie na Ziemię, szczęśliwi, że gdzieś jest życie podobne do naszego. 
 
• Zabawa ruchowo-naśladowcza Rakieta. 
 
Dzieci siadają w kręgu na piętach, dłonie trzymają na udach. Na słowa N.: Uruchamiamy rakietę 
zaczynają uderzać rytmicznie w uda: najpierw powoli, potem coraz prędzej. Następnie 
kręcą rękami młynek – najpierw powoli, potem coraz prędzej. Na słowo: Start wyciągają 
ręce do góry i głośno krzyczą: Uuuuu! (rakieta odleciała). Zabawę powtarzamy 3–4 razy. 
 
 
Zad. 2. Życie na Zielonej Planecie – wykonanie rysunku zieloną kredką. 
 
• Rozmowa na temat Zielonej Planety. 
− Czy przyjemnie jest spotkać w kosmosie kogoś podobnego do nas? 
− Czy chcielibyście, żeby wszystko wokół was było w jednym kolorze? 

Wykonajcie proszę ćwiczenie ze strony 26 

− Odszukajcie na obrazku cztery ufoludki, które ukryły 
się przed mamą Zuzi. 
− Posłuchajcie imion ufoludków podzielonych rytmicznie. 
Powiedzcie je. 

 

 

ZADANIE DLA DZIECI OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO 

PEDAGOGICZNĄ (oraz dla wszystkich dzieci chętnych). 

DWICZENIA ODDECHOWE 

Oddychanie jest czynnością fizjologiczną, niezbędną do życia w ogóle. Jest ono nie-rozłącznie 

związane z mówieniem. Dwiczenia oddechowe mają na celu pogłębienie oddechu, 

rozruszanie przepony oraz wydłużenie fazy wydechowej. 



1. WIOSENNE KWIATKI 

Dziecko trzyma w ręce kwiatek z kolorowej bibułki. Powoli wciąga powietrze i również, po-

woli robi wydech. Dwiczenie należy powtórzyd kilkakrotnie /wykonanie wdechu i wydechu o 

jednakowym czasie trwania obu czynności/. 

 

2. PAPIERKI 

Zdmuchiwanie przez dziecko kolorowych papierków z gładkiej powierzchni. Zabawę prze-

prowadza się w formie konkursu. Dziecko czy rodzic potrafi zdmuchnąd papierek /swojego 

koloru/ od razu. 

 

3. KOLOROWE PAPIERKI 

Dziecko otrzymuje rurkę i za jej pomocą zdmuchuje papierki. Zwycięża ten kto w czasie 

jednego wydechu, poruszając odpowiednio rurką, zdmuchnie jak najwięcej papierków. 

4. TUREK 

Dzieci siedzą w kole w siadzie skrzyżnym. Wykonują głęboki skłon do przodu tak, żeby 

ramiona były wyprostowane do przodu i opierały się o podłogę. Dzieci wdychają powietrze 

„nosem” prostując tułów, a ramiona unosząc do góry. Na określony dźwięk np. trójkąta 

muzycznego wykonują skłon „turecki” wydychając powietrze ustami. 

Temat dnia: Chcę byd kosmonautą. 

8.04.2021 czwartek 

Cele główne: 
− umuzykalnianie dzieci, 
− rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

Zad. 1. Zabawy przy piosence Chciałbym zostać kosmonautą. 

Zabawa "Hop!" 
Dziecko maszeruje po pokoju. Na hasło: Hop! – podskakuje obunóż, a potem 
maszeruje dalej. 

Dwiczenia słuchowe "Co to za dźwięki?" 
Rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez metalowe przedmioty, np.: monety, klucze, 
łyżki, pokrywki. Rodzic pokazuje zgromadzone przedmioty. Dziecko je nazywa, określa, do 
czego służą. 

Słuchanie piosenki "Chciałbym zostad kosmonautą". 

https://soundcloud.com/user-956760406/chcia-bym-zosta-kosmonaut-s-i 

 

https://soundcloud.com/user-956760406/chcia-bym-zosta-kosmonaut-s-i


Rozmowa na temat piosenki. 
– Kim chcieliby zostad koledzy i koleżanki chłopca? 
– Kim chciałby zostad chłopiec? 
– Co robi kosmonauta? 
– Kim chciałoby zostad rodzeostwo chłopca? 

Zabawa z elementem dramy "Spotkanie z ufoludkiem". 
Dziecko w parze z Rodzicem: dziecko – ufoludek. Dziecko naśladuje ruchy Rodzica, jakby było 
jego odbiciem w lustrze. 

Zabawa ruchowo-naśladowcza "Rakieta". 
Dziecko siada na piętach, dłonie trzyma na udach. Na słowa Rodzica: Uruchamiamy rakietę, 
zaczyna uderzad 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. 

Rozwiązywanie kosmicznych zagadek. 

https://youtu.be/IpWtryNR_zo 

 

 

Wykonajcie proszę dwiczenie ze strony 27 

− Dokooczcie rysowad latający pojazd i gwiazdy, rysujcie po śladach. 
− Pokolorujcie rysunek UFO. 

 

 

 

 

ZADANIE DLA DZIECI OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO 

PEDAGOGICZNĄ (oraz dla wszystkich dzieci chętnych). 

 

https://youtu.be/IpWtryNR_zo


 



 

 

 



Temat dnia: Gwiazdy , gwiazdeczki 

8.04.2021 Piątek 

Cele główne: 
− rozwijanie umiejętności klasyfikowania, 
− rozwijanie sprawności manualnej. 

Zad. 1. Poranna gimnastyka 

https://youtu.be/OZTYeTEZ2wA 

Zad. 2. Słuchanie wiersza Doroty Gellner Gwiazda  

Gwiazda z mina uśmiechniętą 

tupie w górze złota pietą 

Bez latarki i bez świeczki 

chodzi noca na wycieczki. 

Chodzi, chodzi aż do rana, 

no i świeci sobie sama! 

  

Rozmowa na temat wiersza: 
- Co robi gwiazda? 
- Kiedy na niebie widzimy gwiazdy? 
- Po dniu mamy noc, a po nocy...? 
 
https://youtu.be/nZEXAIa012o 
 
• Dwiczenia klasyfikacyjne. 
 
Kartonowe gwiazdy w dwóch rozmiarach – małe i duże – i w trzech kolorach, np. srebrne, 
złote, białe, trzy obręcze. (gwiazdy mogą mied różne kolory, zamiast obręczy można 
wykorzystad np. garnki albo miski) 
 
• Segregowanie według wielkości. 
Rodzic przygotowuje dwie obręcze. Do jednej dzieci mają wkładad duże gwiazdy, a do 
drugiej – małe gwiazdy. 
Po posegregowaniu gwiazd rodzic wraz z dziedmi nazywa utworzone kolekcje: Tutaj są małe 
gwiazdy, a tu – duże gwiazdy. 
 
• Segregowanie według koloru. 
Rodzic przygotowuje trzy obręcze. Wyciąga małe gwiazdy i duże gwiazdy – złote, srebrne, 
białe 

https://youtu.be/OZTYeTEZ2wA
https://youtu.be/nZEXAIa012o


– i je miesza. Dzieci wkładają do pierwszej obręczy złote gwiazdy, do drugiej – srebrne, 
a do trzeciej – białe. Potem nazywają swoje kolekcje: Tutaj mamy złote gwiazdy (pierwsza 
obręcz), tu – srebrne gwiazdy (druga obręcz), a tu – białe gwiazdy. 

 

ZADANIE DLA DZIECI OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO 

PEDAGOGICZNĄ (oraz dla wszystkich dzieci chętnych). 

Drogie dzieci proszę abyście wycieli cztery kwadraty, a następie ułożyły ufoludka według 

wzoru. Kiedy ułożycie puzzle proszę je nakleid. 

Pamiętamy o bezpiecznym posługiwaniu się nożyczkami oraz o gospodarce klejem- nie za 

dużo. Powodzenia!  

 



 


