
W Kosmosie



Zagadka 

Chciałbym tam wyruszyć i zwiedzać planety.

Jednak za daleko tam niestety.

A jeśli otrzymam taki dar od losu,

To wyruszę pewnie na podbój….. 



Rodzic zachęca dzieci do 

rozmowy, zadając pytania:

 Jak wygląda Kosmos?

 Czy jest kolorowy, a może czarno-biały?

 Jak myślisz, czy słychać tam jakieś dźwięki?

 Czy żyją tam jakieś stworzenia? Zwierzęta, a może rośliny?



Jak powstaje cień? Zabawa 

dydaktyczna 

Rodzic wyjaśnia: bardzo dawno temu, kiedy podróże w Kosmos nie 

były możliwe, nie istniały jeszcze rakiety kosmiczne, ludzie byli ciekawi 

jaki kształt ma planeta, którą zamieszkują- czyli Ziemia. Udało im się 

dzięki obserwacji cienia rzucanego przez Ziemię na Księżyc. 

Następnie rodzic tworzy w pokoju półmrok, dziecko zbiera różne 

przedmioty. Oświetla je latarką i obserwuje ich cień. Bawicie się w ten 

sposób kilka minut. Później rodzic prezentuje płytę CD (lub koło 

wycięte z papieru) oraz globus (lub inną kulę imitującą Ziemię. Dzieci 

obserwują różnicę w wyglądzie cienia rzucanego przez globus kiedy się 

nim obraca i przez obracaną płytę. Dziecko dzieli się spostrzeżeniami. 



Poznajemy Kosmos 

Rozmowa na podstawie ilustracji, prezentacja Układu Słonecznego, 

planet, gwiazd; Wskazywanie różnic między planetami, określanie 

wielkości, kolorów, kształtu, obecności pierścieni, nazywanie planety, 

na której mieszkamy; określanie gdzie znajduje się Kosmos: daleko-

blisko, wysoko-nisko





Galaktyka



Droga Mleczna



Kosmonauta



Rakieta kosmiczna



Zabawy dydaktyczne

 Określanie kształtu planet, w szczególności Ziemi; Wyszukiwanie w 

otoczeniu kształtów podobnych do Ziemi

 Tetr cieni – zabawa światłem i cieniem, odgrywanie krótkich scenek, 

wcielanie się w różne role. Dzieci podejmują próby wcielania się w 

różne role. Dzieci podejmują próby naśladowania zwierząt, postaci z 

bajek, pokazują codzienne czynności: mycie rąk, sprzątanie, 

poruszanie się jak pajacyk itp.

 Ziemskie przyciąganie- dziecko i rodzic kładą się na podłodze a 

między nimi jest rozciągnięta skakanka (lub lina). Jeden koniec 

trzyma dziecko, drugi rodzic. Para równocześnie wykonuje obroty 
tocząc się do siebie i z powrotem w przeciwną stronę, do 

rozciągnięcia skakanki. Zabawę powtarzamy kilka razy.



 W ogrodzie „Mój cień” : prowadzenie obserwacji, szukanie 

własnego cienia, próba złapania swojego cienia, sprawianie by 

cień malał i rósł. 


