
Pan Księżyc



Świecący rogal- zagadka

Świeci rogal się na niebie…

O odpowiedź proszę Ciebie…



Zabawy z rodzicami

 „kosmiczne miny” - Rodzina siada w kole, przekazuje i powtarza 

sobie śmieszne miny 

 Kosmos- stemple z ziemniaka! Wystarczy rozciąć ziemniaka na pół 
i robić stemple. W ten sposób otrzymamy planety. Warto 

przygotować jeszcze rolkę po papierze oraz słomkę do napoju. 

Rolkę maczamy w farbie i odbijamy pierścień Saturna. Słomkę 

nacinamy z jednej strony, maczamy w żółtej farbie i odbijamy 

gwiazdki.



Tajemnice Księżyca 

Rozmowa kierowana na podstawie ilustracji, wyjaśnienie, że Księżyc jest 
jasny tylko dlatego, że jest oświetlony przez Słońce; nie zmienia kształtów, 
zmienia się tylko obszar oświetlonej części 

Ciekawostki o Księżycu:

 Ciemna strona księżyca nie istnieje. Obie strony Księżyca otrzymują tę 
samą ilość światła słonecznego, jednak tylko jedna strona Księżyca jest 
widziana z Ziemi.

 Ziemia na początku swojego istnienia nie miała księżyca. W pewnym 
momencie wczesnej historii Ziemi, planeta, większa od Marsa, uderzyła 
Ziemię. Natychmiast większość planety i spory kawałek Ziemi zostały 
odparowane. Chmura wzniosła się na wysokość ponad 22 000 
kilometrów, gdzie skondensowała się w niezliczone cząstki stałe, które 
orbitowały na kuli ziemskiej, gdy łączyły się w coraz większe księżyce, 
które ostatecznie połączyły się w jeden księżyc.



 Księżyc nie ma atmosfery. Powierzchnia Księżyca nie jest chroniona 

przed promieniami kosmicznymi, meteorytami i wiatrami słonecznymi i 

charakteryzuje się ogromnymi wahaniami temperatury. Brak atmosfery 
oznacza, że na Księżycu nie słychać dźwięku, a niebo zawsze wydaje 

się czarne.

 Księżyc nie jest okrągły – ma kształt bardziej przypominający jajko.

 Jowisz ma 67 księżyców, Saturn 62, Uran 27, Neptun 14, Mars 2 i Ziemia 

tylko jeden.



Księżycowa matematyka 

 Zabawa matematyczna na podstawie wiersza E. Pstryczek

Rodzic wycina z kolorowego papieru emblematy rogalika. Zadaje 
pytania: Czy są podobne do tych z wiersza? Jaki mają kształt? Co 
przypominają? Następnie dzieci obliczają ile rogów mają jeden, dwa i 
trzy rogaliki.

Ile rogów ma rogalik?

Sprawdzę: jeden, dwa.

Piekarz robi księżyc z ciasta-

On się na tym zna.

Chudy księżyc. Dodaj teraz

Sezam albo mak

Gdy rogalik się upiecze,

Schrupię go raz, dwa.



 Rakiety i statki kosmiczne do ćwiczeń oddechowych

Dzięki naszej dzisiejszej propozycji dziecko świetne się bawi, a przy tym 
mimowolnie wykonuje ćwiczenia oddechowe. Któż nie chciałby lecieć 

rakietą lub statkiem kosmicznym? Pewnie, że każde dziecko marzy, 

żeby choć na chwile wybrać się w podróż kosmiczną. Wszystko 

możliwe dzięki sile wyobraźni i naszej inspiracji. Zacznijcie od wykonania 

rakiety lub statku kosmicznego, potem czas na lot…

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=JFFaBb3FTZE&

feature=emb_logo

Pożyczone z www.kreatywnadzungla.pl

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=JFFaBb3FTZE&feature=emb_logo


Bajka o Księżycu
Dawno, dawno temu, za górami za lasami, żyły sobie w pewnej zagubionej w lesie 
wiosce dwie staruszki. Jedna z nich była kobietą dobrą, gościnną, hojną, chętnie 
pomagającą ludziom będącym w potrzebie. Nazywano ja Babcią Pychotką. Druga 
z nich była skąpa, chciwa, nigdy z nikim niczym się nie dzieliła, starając się 
gromadzić jak najwięcej dla siebie i z tego powodu mówiono na nią : Babcia 
Chciwulka.

Pewnego zimowego wieczoru dobra staruszka wyglądając przez okno dostrzegła w 
lesie dziwny, słabiutki blask. Ubrała się ciepło, wyszła do lasu i znalazła tam 
zmarzniętego, cieniutkiego z głodu, ledwo świecącego 
Księżyca. Ulitowała 
się nad nim, zabrała go do domu, nakarmiła ciepłą strawą, napoiła gorącym 
mlekiem. Księżyc pięknie podziękował Babci Pychotce za gościnę i wypłynął na 
niebo.

Następnego dnia dobra i gościnna staruszka ponownie zaprosiła Księżyc do 
swojego domu. Przez wiele następnych wieczorów Księżyc odwiedzał dom 
staruszki i każdego dnia stawał się coraz bardziej pulchny, coraz bardziej rumiany, 
świecił na niebie coraz jaśniej i coraz dłużej.

Nie uszło to uwadze skąpej i niedobrej staruchy mieszkającej tuż obok. Pewnego 
wieczoru zaciekawiona blaskiem bijącym z domu sąsiadki, zakradła się po cichu 
pod jej okno. Jej oczom ukazał się niesamowity widok - przy stole siedział Księżyc i 
rozmawiał z gospodynią!



W skąpej staruszce wezbrała złość. Babcia Chciwulka zapukała w 
kołatkę u drzwi sąsiadki, weszła do jej domu, wkroczyła do izby i od 
wejścia zawołała:

- Cóż to?! Jak to?! Czemuż to Księżyc odwiedza tylko ciebie? Czyżbyś 
była lepsza ode mnie? Chcę aby przychodził również do mego domu!

Babcia Pychotka zgodziła się. W trójkę ustalili, że przez dwa tygodnie 
Księżyc będzie jadał kolacje w domu jednej z nich, a przez następne 
dwa tygodnie - w domu drugiej z nich.

I tak jest aż po dziś dzień. Gdy Księżyc stołuje się u Babci Pychotki, je 
dużo, staje się coraz grubszy i silniejszy i dzięki temu każdego dnia 
świeci na niebie jaśniej i dłużej. Gdy mijają dwa tygodnie, rozpoczyna 
stołowanie się u złej i skąpej Babci Chciwulki. A ta nie jest dla niego 
dobra. Jej posiłki są bardzo skromne, Księżyc każdej nocy opuszcza 
jej dom głodny i coraz bardziej chudy. Nie może przez to świecić tak 
jasno i tak długo jak wtedy, gdy jada kolacje w sąsiednim domu.


