
Temat: Gwiazdy na niebie 25.03

1. Co zdobi niebo nocą?

Niebo zdobią one w nocy,
Mają Księżyc do pomocy, 
Mogą spadać też na Ziemię,
Powiedz wtedy swe życzenie.
 
2. Gwiazdki z nieba.
Wycinamy gwiazdki z żółtego papieru. Następnie jedna osoba je chowa, inne osoby szukają. 
Liczymy ile gwiazdek każdemu udało się znaleźć. Zamiana osoby chowającej.

5. Kosmiczne układanki – zabawa rozwijająca logiczne myślenie, układanie i kontynuowanie.
Przygotowujemy: gwiazdki, księżyce, planety, słoneczka. Można wydrukować, te przygotowane 
przeze mnie (dowolną ilość razy) lub wyciąć z papieru.
Układamy wzór, dziecko kontynuuje tworząc jak najdłuższą ścieżkę (w zależności ile mamy 
elementów) np. księżyc, planeta, gwiazda, księżyc, planeta itd.

Następnie układamy cały wzór składający się np. z 4 elementów. Dziecko odtwarza wzór siedząc 
naprzeciwko.





Wyprawa w Kosmos!

1. Rakieta
Budujemy najwyższą rakietkę z klocków / pudełek / rolek papieru toaletowego.

2. W kosmos zabierzemy – zabawa słowna.
Każda osoba wybiera po 4 zabawki / przedmioty z pokoju. Kładziemy obok naszej rakiety. 
Prezentujemy swoje przedmioty, wymieniając, krótko opisując i uzasadniając swój wybór np. 
spakowałem łyżeczkę, aby można było zjeść zupę. Piłkę, żebyśmy mogli się pobawić.

3. Wchodzimy na pokład – zabawa ruchowa z elementami czworakowania.
Trzymamy obręcz / hula hop, dziecko przechodzi uważając aby nie dotknąć rekwizytu. Zabawę 
powtarzamy kilka razy.

4. Lot rakietą– zabawa orientacyjno – porządkowa.
Dzieci biegają po całej sali z rękami uniesionymi i wyprostowanymi w bok. Na hasło 
LĄDOWANIE zatrzymują się i nisko kucają.

5. Lecimy w Kosmos – zabawa ruchowa do muzyki.
Kręcimy się w kółeczku, gdy muzyka przestaje grać, zatrzymujemy się, nie ruszamy, gdy znowu 
zaczyna grać - kręcimy się w drugą stronę.

6. Lecimy rakietą – zabawa naśladowcza.
Dzieci biegają po całej sali z rękami uniesionymi i wyprostowanymi w bok. Na przerwę w muzyce i
hasło „lądowanie”, słuchają uważnie gdzie wylądowaliśmy. Za każdym razem jest to inna planeta:

Planeta Śmiechu – naśladujemy różne rodzaje śmiechu,
Planeta Ciszy – spacerujemy, nie wydając żadnego dźwięku,
Planeta Smutku – naśladujemy płacz,
Planeta Złości – pokazujemy groźną minę,
Planeta Uśmiechu – uśmiechamy się do wszystkich,
Planeta Wygłupów 
Planeta Zdziwienia itd.

7. Wracamy na ziemię - zabawa relaksacyjna, regulowanie oddechu, odpoczywamy przy 
dźwiękach spokojnej muzyki np. granej na pianinie.

8. Księżycowa kołysanka – zabawa słowna.
Dzieci leżą wygodnie na podłodze, na poduszkach / kocach / materacach i słuchają kołysanki.
Kończą zdanie rozpoczęte przez rodzica: 
Kiedyś śniło mi się…
Miałam / miałem piękny sen, w którym…
Gdy zamykam oczy...


