
Temat tygodnia: Wyprawa w kosmos  

Propozycje zadań dla dzieci z grupy „Biedronki” 

                                        

Poniedziałek  12.04.2021 

 

Słuchanie opowiadania J. Papuzińskiej „Jak nasza mama zreperowała 

księżyc”. 

https://www.youtube.com/watch?v=pzT7QEVBIaI 

Rozmowa na temat opowiadania. 

Kto płakał w nocy i obudził mamę? Co stało się księżycowi? 
O co martwił się księżyc? Na jaki pomysł wpadła mama? 

Czego użyła do przyklejenia brakującego rożka? 

O co mama poprosiła księżyc?  

 

Zabawa orientacyjno-porządkowa –  Dzień i  noc. 

Dziecko spaceruje po pokoju. Na hasło: Dzień! – Naśladuje zabawy piłką (np. 

odbijanie, rzucanie), na hasło Noc! – układa się na dywanie i udaje, że zasypia. 

 

Rozmowa kierowana – Księżyc, gwiazdy i słońce. 

Dziecko ogląda obrazki przedstawiające księżyc w kształcie koła i rogalika oraz 

gwiazdy i słońce. Następnie dziecko  rysuje te kształty palcem w powietrzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca plastyczna – Noc 

Dziecko pomaluje księżyc i gwiazdki żółtą kredką a rodzic wytnie. 
Na granatowym albo czarnym kartonie dziecko przyklei księżyc i gwiazdki. 

Można wykorzystać kolorowankę znajdującą się poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=pzT7QEVBIaI


 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Wtorek  13.04.2021 

 

Słuchanie rymowanki „Spotkanie z ufoludkiem”. 

Dziecko słucha rymowanki, opowiada jak wyglądał ufoludek. 

 

To jest Zieluś piegowaty. Ma ubranko w białe łaty. 

Uszy wielkie jak u słonia, gruby nos i zęby konia. 

Oczka małe, włosy długie rozczochrane. 

Brzuch okrągły tak jak bania, małe czułki do wąchania. 

Skrzydła z ramion mu wystają, śmieszne nóżki zasłaniają. 

 

Zabawa orientacyjno-porządkowa –  Ufoludek. 

Dziecko biega po pokoju w różnych kierunkach przy dźwiękach dowolnej 

melodii. Na hasło: Ufoludek!  Dziecko zamienia się w przybysza z nieznanej 

planety i wymyśla różne sposoby ich poruszania się. 

 

Słuchanie piosenki „Ufoludek”.  

Dziecko może słuchać piosenki podczas malowania. 

https://soundcloud.com/user-956760406/ufoludki-s-i-muz-bo-ena-

forma?in=user-956760406/sets/odkrywam-siebie-poziom-a 

 

 

Tekst piosenki 

 Ufoludek mały zielone ma ręce,  

o nim zaśpiewamy właśnie w tej piosence.  

Ref.: Ufo, ufo, ufoludek Ref.: Ufo... 

to nie żaden krasnoludek, 

to nie lalka, nie pajacyk, 

może kiedyś go zobaczysz. 

 Ufoludek mały cały jest zielony, 

ciekawie spogląda w różne świata strony. 

Ref.: Ufo... 

Ufoludek do nas miło się uśmiecha,  
chce się z nami bawić, wcale nie ucieka. 

 

https://soundcloud.com/user-956760406/ufoludki-s-i-muz-bo-ena-forma?in=user-956760406/sets/odkrywam-siebie-poziom-a
https://soundcloud.com/user-956760406/ufoludki-s-i-muz-bo-ena-forma?in=user-956760406/sets/odkrywam-siebie-poziom-a


Praca plastyczna – Ufoludek 

Dziecko maluje swoją dłoń zieloną farbą i odbija na białym kartonie. Po 

wyschnięciu maluje oczy na końcówkach odbitych palców. 

albo 

Rozdmuchuje zieloną farbę słomką na kartonie. Po wyschnięciu dorysowuje 

oczy, ręce i nogi. 

 

 

 

 

 

Środa 14.04.2021 

 

Zabawa ruchowo-naśladowcza – Rakieta. 

Dziecko przykuca dłonie trzyma na udach. Na słowa rodzica uruchamia rakietę 

zaczyna rytmicznie uderzać w uda; najpierw powoli, potem coraz prędzej. Na 

słowo: Start wyciąga do góry ręce i głośno krzyczy: Uuuuu... (rakieta odleciała). 
Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

Kosmos – animacja edukacyjna 

https://www.youtube.com/watch?v=ahkKIg8NVS0 

 

Dziecko opowiada co najbardziej podobało mu się po obejrzeniu filmiku? 

Jaką nazwę planety zapamiętało? 

 

 

Zabawa ruchowa –  Zabawy astronautów. 

Dziecko  maszeruje po pokoju przy rytmie wystukiwanym przez rodzica. Podczas 
kolejnych przerw wykonuje polecenia rodzica., np.: 

 stanie na jednej nodze, 

 podskoki obunóż w miejscu, 

 przeskakiwanie z nogi na nogę, 

 skłony i wyprosty. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ahkKIg8NVS0


Słuchanie piosenki „Oli i kosmiczna podróż” 

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

 

Zabawa w budowanie rakiety. 

Do zbudowania  dziecko może użyć klocków, plastikowych kubeczków, 

nakrętek od słoików, rurek od papieru toaletowego i innych rzeczy.  

 

 

 

Czwartek 15.04.2021 

 

Słuchanie opowiadania Natalii Usenko „UFO” 

Pewnego razu wróżka Laurencja wybrała się do parku na poranny spacerek.  

– Jejku! – zawołała nagle i stanęła jak wryta. – Śni mi się czy co? Na polance 

stoi ogromny  

talerz! Cały biały w różowe kwiatki. Skąd on się tu wziął? 

– Przyleciał – mruknęła papuga Klarcia. 

– Telewizji nie oglądasz czy co? To nie jest zwykły talerz, tylko latający. 

Nazywa się UFO. 

– A kto to są te małe kolorowe, co na nim siedzą? 

– Ufoludki, oczywiście. Zobacz, jak płaczą. Chyba mają kłopoty.  

– No to chodźmy im pomóc! – zawołała Laurencja. 

Ufoludki na ich widok ucieszyły się okropnie i zaczęły pokazywać coś na migi. 

– Zepsuły się im baterrryjki – przetłumaczyła Klarcia. – Nie mogą lecieć dalej. 

– To ja im takie bateryjki wyczaruję! – Laurencja podniosła swoją czarodziejską 

różdżkę. Niestety, za pierwszym razem wyczarowały jej się ogórki. Za drugim – 

kręgle. A za trzecim – maszynka do golenia. 

– Chyba się nie znam na bateryjkach – westchnęła Laurencja. – W szkole 

czarownic zawsze  

miałam pałę z fizyki. 

Ufoludki płakały coraz głośniej i wyrywały sobie z głów czerwone włosy. 

Laurencja też zaczęła chlipać. 

– Przestań się mazać! – rozzłościła się Klarcia. – Rusz głową! 

– Już wiem! – zawołała Laurencja i puknęła się różdżką w czoło. 

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


W jednej chwili z dwu stron talerza wyrosły wielkie nietoperzowe skrzydła,                     

a z trzeciej – puszysty lisi ogon. 

– Pip, pip, kuraa! – wrzasnęły ufoludki i skoczyły do talerza. – Pęki, pęki, pa, 

pa! 

– To na pewno znaczy: „Hip, hip, hurra” i „Dzięki, dzięki” – wyjaśniła Klarcia. 

– A „pa, pa” – to sama wiesz. 

W chwilę później talerz, machając skrzydłami i powiewając ogonem, zniknął              

w chmurach. 

– Tym razem naprawdę ci się udało – powiedziała Klarcia. – Jesteś zupełnie 

dobrą czarownicą. 

– No myślę – odparła Laurencja i zadarła nos do góry. 

 

 

Rozmowa na temat opowiadania 

-  Co zobaczyła wróżka Laurencja w parku? 

− Dlaczego ufoludki wylądowały w parku? 

− Co wyczarowała wróżka zamiast bateryjek? 

− Jak się zakończyła ta historia? 

 

A teraz trochę gimnastyki.  

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8
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Piątek 16.04.2021 

 

 

Zabawa z piosenką „Ręce do góry” 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A 

 

Nauka rymowanki „Ziemia – nasza planeta” 

Ziemia to nasza planeta 

i na niej wszyscy mieszkamy. 

Jest domem dla ludzi i zwierząt, 
więc za to ją bardzo kochamy. 

 

Praca plastyczna „Ziemia – nasza planeta” 

Dziecko przykleja na zielonej kartce w kształcie koła wycięte z czasopism 
kolorowe obrazki ludzi, zwierząt, roślin. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A

