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                           Temat tygodnia: Tajemnice świata

 „O dociekliwym piesku, który pomógł przyjacielowi rozwiązać zagadkę” – przeczytaj dziecku 
opowiadanie i porozmawiaj na jego temat. 

„O dociekliwym piesku, który pomógł przyjacielowi rozwiązać zagadkę” 
Marlena Szeląg 

W pewnej niedużej wsi, położonej dość daleko od zatłoczonego miasta, stał dom z 
ogromnym podwórzem, na którym porządku i bezpieczeństwa pilnował pies Bruno 
Węszynosek.  Znany był on przez wszystkie zwierzęta ze swej niebywałej 
inteligencji, a przede wszystkim z dociekliwości. Rozwiązywał niemal każdą 
zagadkę, odkrywał niemal każdą tajemnicę, w czym bardzo skutecznie pomagał 
mu szpiegowski nos i znakomity słuch. Dzięki temu zyskał miano miejscowego psa 
detektywa. Było już dawno po zmierzchu, gdy Bruno chrapał w swojej żółtej budzie
i śnił o smakowitych kościach, apetycznych kiełbaskach i soczystych serdelkach. – 
Puk, puk, puk – nagle ktoś zapukał w ściankę budy i błagalnie szeptał – Ej, Bruno! 
Bruno, obudź się, prędko! Potrzebuję twojej pomocy!– Aaaa... – ziewnął Bruno i 
niechętnie otworzył zmęczone oczy.– Bruno, nie ma czasu! Słuchaj uważnie – 
powiedział prędko zasapany kotek.– Co się dzieje, Psotku? Nie powinieneś już 
spać? Noc jest, wszystkie małe kotki powinny spać o tej porze.– Nie mogę, bo tylko
w nocy mnie nie śledzi i mogłem przybyć do ciebie z prośbą o pomoc w 
rozwiązaniu tej zagadki! Pomożesz mi go wytropić? – Dobrze, dobrze, powoli... 
Pomogę ci, ale opowiedz mi dokładnie wszystko od początku, bo na razie nic z 
tego nie rozumiem. Kto cię śledzi i jak długo? – zapytał zaciekawiony całą tą 
sprawą Bruno Węszynosek.– No pan Ktoś! Pan Ktoś mnie śledzi. Tak go nazwałem. 
Sam chciałbym wiedzieć, kim on jest!– Czyli nie wiesz, kto cię śledzi? – pies wziął 
ołówek, notes i zaczął skrzętnie notować.– I po co mnie śledzi, też nie wiem! 
Pewnego dnia, sam nawet nie wiem, który to był dzień, gdy wstałem ze swego 
wygodnego wiklinowego kosza i zszedłem na podwórze, spostrzegłem, że jakaś 
dziwna postać stoi tuż przy mnie i zawzięcie mnie obserwuje, a do tego naśladuje! 
Nie mam pojęcia, kim jest Pan Ktoś, bo widziałem tylko jego kontury. Raz nawet 
kazałem mu odejść, ale nic nie powiedział, milczał. Nie przestraszył się nawet 
wtedy, gdy na niego prychałem i pokazałem ostre pazurki. Niedawno odkryłem, że 
Pan Ktoś bardzo nie lubi pochmurnej pogody i ciemności, wówczas mnie nie śledzi.
Stąd ta moja nocna wizyta u ciebie...Bruno postanowił pomóc przerażonemu 
przyjacielowi i jutro od rana zbadać teren. Gdy tylko nowy dzień rozjaśnił mrok, 
pies włożył do swojej torby detektywistyczne narzędzia i udał się do kotka Psotka, 
który siedział w swoim przytulnym wiklinowym koszu na przyciemnionym przez 
ogromny dach ganku domu. Węszynosek wyjął ogromną lupę i zaczął dokładnie 
przyglądać się każdemu centymetrowi ziemi, obejrzał każdy krzak i każdy, nawet 
niewielki, zakamarek będący na podwórku. Niestety po całym dniu poszukiwań 
pies nie znalazł niczego, co mogłoby należeć do kogoś obcego, żadnej sierści, 
żadnej kolorowej kokardki, spinacza, szmatki czy nawet śladów zostawionych 
przez łapki Pana Ktosia w piasku czy błocie. Również jego „węszycielski” nos na nic
się zdał. Drugi dzień też nie przyniósł rozwiązania zagadki. Dosłownie jakby Pan 
Ktoś zdawał sobie sprawę z tego, że psi detektyw chce złapać go na gorącym 
uczynku. Trzeciego dnia pies Bruno postanowił obserwować kota z ukrycia. 
Poprosił jednak, aby Psotek wyszedł z wiklinowego kosza na podwórze.– Nic się nie
bój, Psotku. Będę niedaleko ciebie. Patrz, schowam się o tam, za krzewem tego oto
bzu, i będę wszystko obserwował. Jak tylko pojawi się Pan Ktoś, przybiegnę do 



ciebie i go złapię – obiecał Bruno, zachęcając i ośmielając przyjaciela do wyjścia z 
legowiska. Kiedy Węszynosek schował się i wyjął lornetkę, kotek Psotek niepewnie 
wyskoczył z kosza i wyszedł poza ganek. Gdy tylko znalazł się na podwórzu, zaczął
uciekać przerażony tak, jak-by ktoś chciał go złapać. Nikogo jednak wokół nie było.
Nikt go nie gonił. Nikt nawet go nie podglądał.– Miałeś mnie ratować, gdy on się 
pojawi, a ty nic! – krzyczał kotek, który właśnie przybiegł na ratunek do Bruna i 
schował się za krzewem.– Ale przecież nikogo przy tobie nie było, obserwowałem 
cię dokładnie! – zdziwił się pies.– Jak to nie było?! Ledwo pojawiłem się na słońcu, 
to on stanął przy mnie. I biegł tak szybko jak ja!– Hmm... Chyba już wiem, kim jest 
ten Pan Ktoś! Pan Ktoś to nikt inny jak twój cień! – stwierdził Bruno, po czym sam 
wyszedł na słońce i pokazał malcowi, że on też ma takiego podglądacza, który 
zawsze w słoneczny dzień jest przy nim i robi to, co on. Dopiero wtedy kotek 
poczuł się bezpiecznie. Zrozumiał, że cień to coś normalnego i że nie należy się go 
bać. W ten sposób dzięki dociekliwości psa Bruna kolejna zagadka została 
rozwiązana. 

Zadaj pytania do wysłuchanego utworu: Jak nazywał się pies – jeden z głównych bohaterów 
utworu? Dlaczego go tak nazywano? Kto przybył do psa 
w nocy? Jaki problem miał kot? Dlaczego kot odwiedził Bruna w nocy, a nie 
w dzień? W jaki sposób pies rozwiązał zagadkę tajemniczego Pana Ktosia? Kim był Pan Ktoś? 
Co to znaczy być dociekliwym? Czy dociekliwość pomaga 
w życiu, dlaczego?

 „Węszymy” – zabawa sensoryczna, rozwijanie zmysłu węchu. Przygotowuj cztery słoiki z 
aromatycznymi przedmiotami w środku (po 2 komplety) – w jednym są goździki, w drugim 
suszone liście mięty, w trzecim cynamon, a w czwartym dowolny zapach soli do kąpieli (np. 
cytrynowy). Podaj nazwy zapachów znajdujących się w słoikach, dając każdy z nich kolejno 
do powąchania dziecku. Następnie załóż mu opaskę na oczy. Za pomocą węchu musi połączyć 
w pary słoiczki o tych samych zapachach.

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

 „Jak powstaje cień?” – zabawa dydaktyczna o charakterze badawczym. Przed zabawą należy 
zaciemnić pomieszczenie, żeby eksperyment był bardziej widoczny. Zaświeć nad  głową 
dziecka z wysoka latarką, naśladując słońce (co jakiś czas zmieniaj kąt padania światła). 
Dziecko może przybierać różne pozy i może się obserwować, jak zmienia się jego cień. 
Przygotuj różne wysokie przedmioty (np. dużego misia, dom dla lalek, wieżę z klocków) i 
świeć na nie latarką (słońcem) pod różnym kątem, niech dziecko obserwuje, jak zmienia się 
cień, gdy promienie światła padają z kilku stron. 

                http://sasanki.com/zabawy-ze-swiatlem-i-cieniem/

 „Cień i ja” – zabawa ruchowa, naśladowcza. Dorosły i dziecko stoją w parze naprzeciwko 
siebie. Jedno wykonuje dowolną pozę, a drugie jest jego cieniem – naśladuje tę pozę. Po chwili
następuje zamiana ról. 

 „Odbicie lustrzane” – zabawa matematyczna, rozwijanie wyobraźni przestrzennej i 
geometrycznej. Dziecko obserwuje, bada odbijanie się różnych przedmiotów w lusterku, 
wyciąga wnioski z przeprowadzonych eksperymentów. Może zestawić również dwa lub trzy 
lusterka pod różnymi kątami i badać, jak wówczas będą wyglądały odbicia różnych 
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przedmiotów, np. książka otwarta na dowolnej stronie, napisy do czytania globalnego, figury i 
bryły geometryczne itp.

 „Dobierz cienie” – praca z dzieckiem w zakresie rozwijania percepcji wzrokowej. Dziecko 
dobiera przedmioty do ich cieni. Dorosły odrysowuje kontury przedmiotów na kartkach, np. 
klocki różnych kształtów i długości, klucze, zabawkowe owoce i warzywa, przybory 
plastyczne. Karta pracy nr1 

 „Złodziejaszek” – zabawa ruchowa z rymowanką wg. Tekstu Marlena Szelą
Złodziejaszek idzie dróżką,
 przytupuje cicho nóżką, 
już do kogoś się zakrada...
Oj, kraść tobie – nie wypada!

Dziecko – to detektyw. Zakrywa oczy i mówi w/w rymowankę. W tym czasie dorosły  kryje 
jeden z wcześniej poukładanych na dywanie przedmiotów np. misia, spinkę do włosów, sweter,
bransoletkę, książkę, opaskę. Zadaniem detektywa jest odgadnięcie, gdzie ukryty jest 
przedmiot i do kogo należy skradziona rzecz. Dorosły daje wskazówki: ciepło - jeśli jest blisko 
przedmiotu; zimno – jeśli jest daleko.

 „Słońce” – zabawa integracyjna z rymowanką. Dziecko siedzi naprzeciwko rodzica. Obok leży 
duża miska (bez wody) –jest to studnia z magiczną, uzdrawiającą wodą. Razem recytują 
rymowankę, przekazują sobie z rąk do rąk żółtą piłkę-słońce. Ten, kto na końcu rymowanki 
będzie trzymał piłkę, musi podejść do studni z magiczną wodą i umyć (na niby) w niej dłonie. 
Następnie wraca i bawi się dalej. 

Słońce  Marlena Szeląg 
Biega słońce po tym niebie, 
teraz pędzi już do Ciebie. 
Lecz uważaj, jest gorące! 
Będą dłonie wnet bolące! 
Raz, dwa, trzy, Słońce teraz trzymasz Ty!

           https://www.youtube.com/watch?v=RRKJDn_8Su0

 „Co wiecie o kosmosie?” – rozmowa kierowana na podstawie obejrzanego filmu. Rodzic  
rozmawia z dzieckiem na temat ciał niebieskich, które są we wszechświecie (Układ Słoneczny, 
gwiazdy – w tym Słońce, planety – w tym nasza planeta Ziemia, komety, Księżyc, różne statki 
latające).

 „Czarna dziura” – zabawa ruchowa. Rodzic rozkłada na podłodze szarfy (mogą być paski od 
szlafroka, wełna itp.) – czarne dziury. Dziecko maszeruje przy muzyce między nimi. Na 
przerwę w muzyce wskakuje do najbliższej szarfy i przekłada ją od nóg do głowy, z powrotem 
rozkładając na podłodze. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie. 

 „Dlaczego nie spadamy z okrągłej Ziemi?” – zabawa dydaktyczna. Dorosły pokazuje dziecku 
model Ziemi – globus. Mówi, że Ziemia jest okrągła, obraca się wokół Słońca i własnej osi. 
Dziecko siada na krześle, w górze trzyma żółty krążek, jest Słońcem. Dorosły po wyznaczonej 
wokół niego orbicie ze sznurka, spaceruje, jest – Ziemią, trzymające w dłoni niebieski krążek. 
Ziemia nie tylko przemieszcza się po orbicie wokół Słońca, ale jednocześnie kręci się wokół 
własnej osi. Dorosły zadaje pytanie: Skoro nasza planeta jest okrągła i się kręci, dlaczego nikt i 
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nic z niej nie spada?. Rodzic opowiada o grawitacji, wyjaśnia, że nasza Ziemia jest pewnego 
rodzaju magnesem, który nas przyciąga. Rodzic za pomocą taśmy dwustronnej przykleja 
magnes u spodu globusa i przyczepia do niego ludzika wykonanego ze spinaczy biurowych. 
Dziecko dostrzega, że ludzik nie spada, pomimo że kula ziemska jest wprawiana w ruch

  „Co przyciągnie magnes?” – zabawa badawcza, eksperyment. Dziecko sprawdza właściwości 
magnesu. Najpierw stawiają z rodzicem hipotezy odnośnie do przedmiotów, które zostaną 
przyciągnięte przez magnes lub nie. Spośród przedmiotów sprawdzają: piórko, guzik, zakrętkę 
od butelki, monetę, spinacz biurowy, łyżeczkę do herbaty, patyczek, klocek, klucz. 

            Karta pracy 2

 „Planety naszego Układu Słonecznego” – Zabawa z dzieckiem, poszerzanie wiedzy o świecie. 
Dorosły układa na stoliku sylwetę Słońca oraz kolejno sylwety planet (z zachowaniem ich 
proporcjonalnej wielkości i kolorów, planety mają także napisy do czytania globalnego), 
podaje ich nazwy, dziecko powtarza. Następnie prosi dziecko o wskazanie Słońca, Neptuna, 
Ziemi, Merkurego itd. W końcowym etapie dziecko samodzielnie buduje Układ Słoneczny i 
podaje nazwy planet. ( wykorzystaj do zabawy karty pomocnicze: (Planety1, Planety 2)

 „Ile promyków ma Słońce?” – praca z dzieckiem w zakresie umiejętności liczenia. Dziecko 
rzuca kostką, przelicza kropki i za pomocą patyczków układa wokół żółtego koła origami tyle 
promyków, ile było kropek na kostce. 

 „Kosmiczne zagadki” – rozwiązywanie zagadek słownych M. Szeląg.

            Księżyc -  Na nocnym niebie się śmieje, raz chudnie, a raz grubieje...
           Gwiazdy - Na niebie mrugają, ciemność rozjaśniają.
           Słońce -    Okrągłe, gorące, na niebie świecące.
           Rakieta -   Wzniesie cię do gwiazd, ten kosmiczny pojazd.  
           Karta pracy 3

 „Słońce księżyc” – zabawa ruchowa z elementem skoku rozwijająca koordynację słuchowo-
ruchową oraz koncentrację uwagi. Dorosły dzieli pokój na dwie części za pomocą liny lub 
skakanek. Po jednej stronie kładzie ilustrację przedstawiającą Księżyc, po drugiej – Słońce. 
Dziecko stoi  wzdłuż linii dzielącej pokój na pół. Rodzic wymienia nazwy: słońce, księżyc, a 
dziecko przeskakuje przez linę tak, aby znaleźć się na właściwym polu. Przy kolejnych 
rundach następuje zmiana ról. Zabawa może być na czas,( np. klepsydra), że  przez minutę kto 
się mniej razy pomyli, jest zwycięzcą  gry. 

 A teraz odpocznij sobie twórczo, potrzebujesz zwykły kamyk z podwórka, farby plakatowe i 
sypki brokat. Możesz wyczarować księżycowy kamień. Instrukcja na filmiku

               https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos/114-ksiezycowy-kamien – „Księżycowy 
kamień”                       
            malowany farbami plakatowymi i brokatem

            Jeżeli nie masz kamyka, możesz zrobić „Lunetę”. Powyklejaj  kawałkami kolorowego papieru  
            rolkę po ręczniku papierowym i gotowe. 

 „Kosmiczna podróż” – zabawa dydaktyczna. Dorosły przykleja w różnych miejscach pokoju
(np. na ścianie, na drzwiach, na meblach) gwiazdy (po kilka z każdego rodzaju) – żółte: duża i 
mała, białe: duża i mała oraz planety – koła we właściwych kolorach, odpowiedniej wielkości i w 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos/114-ksiezycowy-kamien%20%E2%80%93%20
https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos/114-ksiezycowy-kamien%20%E2%80%93%20
https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos/114-ksiezycowy-kamien%20%E2%80%93%20


odpowiedniej odległości od Słońca. W dowolnym miejscu zapala lampkę, która będzie 
symbolizowała Słońce. Obok Ziemi umieszcza sylwetę Księżyca. Przyciemnia pomieszczenie tak,
aby panował w nim półmrok. Dziecko układa z krzeseł kształt rakiety na środku pokoju– jedno 
krzesło z przodu, za nim dwa krzesła, następnie w kolejnym rzędzie trzy. Rodzic włącza dowolny 
utwór muzyki elektronicznej i zaprasza dziecko do zajęcia miejsc w statku kosmicznym – sam 
siada z przodu. Podczas lotu od czasu do czasu informuje, że rakieta skręca w lewo lub w prawo –
dziecko przechyla się wówczas we wskazanym kierunku. Kiedy muzyka milknie, Rodzic 
wyjaśnia, gdzie wylądowali np.: Uwaga, załogo, wylądowaliśmy na Księżycu. Wszyscy 
zakładamy skafandry i wychodzimy!. Wysiadają ze statku kosmicznego i ustawiają się przy 
sylwecie Księżyca. Rodzic czyta dziecku kilka ciekawostek na temat Księżyca, po czym 
ponownie wsiadają do pojazdu i podróż trwa dalej ważne, żeby podczas podróży pojawiły się: 
Słońce, Księżyc, Ziemia, a dodatkowo: Saturn (ze względu na pierścienie), Merkury (najmniejsza 
planeta), Jowisz (największa planeta), Mars (czerwona planeta).

 „Gwiazdozbiory” – rozmowa kierowana na temat gwiazdozbiorów z wykorzystaniem ilustracji 
lub komputera o gwiazdozbiorach (konstelacjach gwiazd), które możemy zobaczyć na niebie. 
Pokazuje na ilustracjach różne konstelacje, w tym gwiazdozbiór Małej i Wielkiej Niedźwiedzicy 
(Małego i Wielkiego Wozu). Wskazuje Gwiazdę Polarną na końcu dyszla Małego Wozu. 

        https://www.youtube.com/watch?v=rLpvLlR7Sfw

 „Układamy Gwiazdozbiór Wielkiego Wozu” – zabawa konstrukcyjna. Wytnij z papieru kilka 
gwiazdek, a następnie ustaw je w odpowiedniej odległości od siebie, tak, aby utworzyły 
gwiazdozbiór Wielkiego Wozu. Gwiazdy połącz ze sobą włóczką. Dziecko może odwzorować 
też inne konstelację zaproponowane przez rodzica. Na zakończenie zabawy dziecko może 
rozwijać swoją wyobraźnię tworząc własne konstelacje i nadać im własne nazwy. 

            Zapraszam cię teraz w kosmiczną podróż rakietą. Miłego zwiedzania              
            https://www.youtube.com/watch?v=DBYZXW0PqmA – joga dla dzieci „Wyprawa w kosmos”
            Karta pracy 4 

 „Zabawy matematyczne z gwiazdami” – Wytnij dziecku kilkanaście gwiazd w białym i żółtym 
kolorze, niech będą różnej wielkości. Na gwiazdkach zrób markerem kropki w różnej ilości. 
Rozłóż gwiazdy na dywanie i usiądx razem z dzieckiem obok nich. Zadawaj dziecku różne 
zagadki, a dziecko niech  wykonuje zadania:– Podnieś do góry żółtą gwiazdę (białą, małą, 
dużą, małą żółtą, dużą białą).– Podnieś do góry gwiazdę, która ma pięć kropek (dwie, cztery, 
siedem...).– Ułóż gwiazdy – od tej z najmniejszą liczbą kropek do tej z największą liczbą.– 
Ułóż na dywanie małą żółtą gwiazdę, obok niej małą białą gwiazdę, później znowu małą żółtą. 
Dokończ ten rytm. Jakie gwiazdy zostały?– Teraz będziemy tworzyć zbiory. Po jednej stronie 
ułóż zbiór gwiazd białych, a po drugiej –gwiazd żółtych (zbiór gwiazd dużych i zbiór gwiazd 
małych).

 „Gwiazdy” – zabawa ruchowa. Rodzic rozkłada na podłodze w pokoju gwiazdki z kropkami. 
Dziecko porusza się po pokoju w rytmie muzyki elektronicznej. Gdy muzyka cichnie, Rodzic 
podaje jakąś liczbę, a dziecko musi odszukać odpowiednią gwiazdkę z tyloma kropkami i 
zatrzymać się przy niej.  (dowolna muzyka elektroniczna, dowolna ilość powtórzeń)

            Karta pracy 5 – ułóż elementy wg podanego kodu.

 „Gwiazdy na niebie” – ćwiczenie w zakresie rozwijania mowy i wymowy. Wykorzystaj 
wycięte gwiazdki. Daj dziecku słomkę do picia.  Dziecko za pomocą słomki przenosi 
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papierowe sylwety gwiazd (większe niż otwór w słomce) na granatową kartkę tworząc piękne 
gwiaździste niebo.

 Gdy noc nadchodzi  Marlena Szeląg ” – masaż z rymowanką. Zrelaksuj swoje dziecko; kiedy 
nauczy się rymowanki, może też zrobi tobie masażyk.

Gdy noc nadchodzi, świat mrok 

przykrywa, w wysokich drzewach puchacz

się skrywa.

Na niebie gwiazdy się pojawiają, 
popatrz, jak pięknie do Ciebie 
mrugają. 

Księżyc okrągły spogląda zza chmury 
na senne lasy, morza i góry…

Ja także sobie szykuję posłanie, 
zapinam guziki w niebieskiej piżamie. 
Wskakuję do łóżka, czeka mnie 
spanie, zbudzę się jutro na pierwsze 
śniadanie

Dziecko maszeruje palcami po 

plecach kolegi/koleżanki, głaszcze 

plecy.

Delikatnie ugniata jedna dłonią bark.

Palcem wskazującym stawia kropki w

różnych miejscach pleców.

Rysuje duże koło.

Delikatnie kołysze kolegą/koleżanką, 

rysuje na plecach fale, rysuje górę.

Ugniata plecy kolegi/koleżanki. 

Delikatnie obszczypuje plecy od góry 
ku dołowi.

Kładzie głowę na plecach, może się 
do nich przytulić.

 „Zielone ufoludki” – naucz się piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=qb2jD8S5Ki4 – Zielone Ufoludki (Fasolki)

Tekst piosenki: 
Mój brat wciąż czyta o kosmitach, 
Gwiazdach, planetach i orbitach. 
O niczym innym nie chce słyszeć, 
Nawet do UFO listy pisze. 
Wreszcie zasłużył na nagrodę
 I latający ujrzał spodek, 
Bo wylądował dziś w ogródku 
Pojazd zielonych ufoludków. 
Zielone włosy, zielone butki, 
Całe zielone są ufoludki.
Zielone włosy, zielone butki, 
Całe zielone są ufoludki. 
Kot na ich widok zaraz zmyka,
 Dziwnego boi się ludzika. 
Pies szybko przykrył nos ogonem,
 Może to gryzie to zielone. 
A czym się żywi śmieszny tworek? 
Czy zjedzą z nami podwieczorek? 
Kompot dostały, tort dostały, 
Zjadły, wypiły, odleciały.

https://www.youtube.com/watch?v=qb2jD8S5Ki4%20%E2%80%93%20Zielone%20Ufoludki%20(Fasolki)


Zielone włosy, zielone butki, 
Całe zielone są ufoludki. 
Zielone włosy, zielone butki… 
Zielone włosy, zielone butki, 
Całe zielone są ufoludki.
 Zielone włosy, zielone butki, 
Całe zielone są ufoludki. 

 „Tańczące ufoludki” – zabawa ilustracyjna do piosenki „Zielone ufoludki” i rozmowa na temat 
jej treści. Dziecko chodzi po obwodzie koła. Zmienia kierunek tańca. Pokazuje swoje włosy, 
naprzemiennie wysuwa do przodu prawą i lewą stopę. Obraca się względem własnej osi z 
rękoma rozłożonymi na boki. Powtarza ruchy jak wyżej, lub sam interpretuje tekst ruchem wg 
własnego pomysłu. Zadaj dziecku pytania do wysłuchanej piosenki: czym jest ta piosenka? Co to
są ufoludki? Kto bardzo lubił kosmitów? Co ujrzał chłopiec w piosence? Jak wyglądają 
ufoludki? Kto uciekał na widok ufoludka? Co zjadły ufoludki? Co zrobiły ufoludki, gdy już się 
najadły?  „Śpiewające ufoludki” – ćwiczenia emisyjne. Dziecko śpiewają (na sylabie la, lo, lu, 
le) wybrany fragment piosenki, stosując się do tempa melodii. 

  „Mój ufoludek” – zabawa plastyczna przy piosence. Włącz ponownie piosenkę. W czasie 
zwrotek dziecko rysuje na kartkach ciało ufoludka energicznymi kolistymi ruchami. Podczas 
refrenu dziecko na przemian klaszcze w dłonie i tupie nogami w podłogę. Podczas ponownego 
słuchania piosenki dziecko dorysowuje swojemu ufoludkowi kończyny i dokleja oczy. (kartony, 
zielone pastelowe kredki, samoprzylepne oczy)

 „Taniec z ufoludkiem” – dowolny ruch przy muzyce. Rodzic włącza piosenkę, a dziecko tańczy 
ze swoim narysowanym ufoludkiem w dowolny sposób. W trakcie refrenu przyłącza się do 
śpiewu. 

  „Ćwiczymy kosmiczne oddechy” – ćwiczenie oddechowe. Dziecko leży na plecach, nogi ugięte 
w kolanach, stopy „przyklejone” do podłogi. Robi wdech nosem, a wydech ustami. Na brzuchu 
kładzie narysowanego przez siebie ufoludka. 

 „Język ufoludków” – ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia artykulacyjne. Rodzic mówi w 
ufoludkowym języku, a dziecko po nim powtarza np.: tili–tili–tle; pipi–pipi–si; gaga–gaga–gu; 
fili–fili–bum; sato–selo–su; szutu–szutu–rzet; kulu–kulu–gulu; czelto–czeli –piczetili... Zabawa 
twórcza. Dziecko wymyśla „dziwne” słowa oznaczające, np. jedzenie, picie, zabawę (tzw. Język 
Ufoludków

          Karta pracy 6 – ułóż puzzle 

 „Zbuduję rakietę” – słuchanie wiersza, rozmowa na temat jego treści, poznanie zawodu 
astronauty.

 Zbuduję rakietę Marlena Szeląg 
Rakietę ogromną będę budować, 
by kosmos cały w niej obserwować. 
Już sklejam pudła, wycinam, rysuję, 
do malowania farb nie żałuję...
Pojazd gotowy, jaki wspaniały, 
jeszcze skafandry by się przydały!
I w końcu wsiadam do mej rakiety, 
za chwilę odkryję kosmosu sekrety...



Zobaczę gwiazdy, ujrzę planety, 
i warkocz złocisty niejednej komety. 
A gdy na Ziemię z powrotem przylecę, 
powiedzieć o wszystkim tacie polecę!  

 Rodzic zadaje dziecku pytania do wysłuchanego utworu: Co zbudowało dziecko? Po co dziecko
zbudowało rakietę? Z czego ją zbudowało? Co to są skafandry? Kto lata rakietą – astronauta 
(rodzic mówi o jego pracy, wspomina o wbijaniu flagi w powierzchnię ciała niebieskiego, które 
zostaje „zdobyte” przez astronautę)Co można zobaczyć w kosmosie? Co zrobi bohater wiersza, 
gdy wróci na Ziemię? 

 „Pojazd dla mojego ufoludka” – praca plastyczna. 
        https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos/306-rakieta-kosmiczna – rakieta z rolek po papierze

      toaletowym

 „Gwiezdne pojazdy” – zabawa ruchowa. Dziecko maszeruje po sali przy dźwiękach piosenki 
„Zielone ufoludki”. Dorosły zatrzymuje nagranie i podaje jedno z haseł, dziecko wykonuje 
umówiony gest: rakieta – dziecko stoi bez ruchu, ręce proste, wyciągnięte do góry i 
„przyklejone” do uszu, dłonie złączone, latający spodek – dziecko obraca się w miejscu z 
rękoma rozłożonymi na boki; statek kosmiczny – dziecko stoi w rozkroku i robi skłon w przód.

 „Co kryje się w kosmicznych słowach?” – praca z dzieckiem w zakresie przygotowania do nauki
czytania. Dziecko losuje kolejno obrazki związane z kosmosem (np. Słońce, rakieta, astronauta, 
Ziemia, luneta, kosmos), dzieli wyrazy na sylaby i próbuje podzielić ich nazwy na głoski. 

          Karta pracy 7 – wymaluj rakietę wg podanego kodu.

 Jeśli nadal masz ochotę kosmicznie się bawić zapraszam cię na stronę z kosmicznymi 
kolorowankami.

             https://www.itsybitsyfun.com/blog/space-coloring-pages-for-kids/     

https://www.itsybitsyfun.com/blog/space-coloring-pages-for-kids/
https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos/306-rakieta-kosmiczna%20%E2%80%93%20rakieta%20z%20rolek%20po%20papierze%20toaletowym
https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos/306-rakieta-kosmiczna%20%E2%80%93%20rakieta%20z%20rolek%20po%20papierze%20toaletowym
https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos/306-rakieta-kosmiczna%20%E2%80%93%20rakieta%20z%20rolek%20po%20papierze%20toaletowym

