
Temat tygodnia: Cuda i dziwy 

 

 

 

 

 

  



Witajcie moje Biedronki dzisiaj chcę Was zabrać w daleki, 

kosmiczny wszechświat

 

  

 

  

Wysłuchajcie opowiadania Anny Onichimowskiej Zasypianka z 

ufoludkiem. 

  



 Mam na imię Egon, a mój statek kosmiczny – Ogon. Mieszkamy na 
Marsie. Najbardziej lubię podróżować nocą. Ogon lata cicho jak ćma i 

jest tak malutki, że wszędzie możemy się wślizgnąć. Oblatywałem kiedyś 
po raz pierwszy planetę Ziemia. Ciekawe, czy jest zamieszkana… 

zastanawiałem się, zbliżając coraz szybciej do rozjarzonej kuli. Ogon 
zniżył lot i znalazłem się naprzeciwko domu z uchylonym oknem. Już po 
chwili byliśmy w środku. W łóżku spał olbrzym. Był częściowo przykryty. 
Miał na pewno jedną rękę, jedno ucho i głowę porośniętą ciemną trawą. 

Nie wiem, jak się poruszał, czy też na sprężynie, jak ja, czy jakoś 
inaczej, bo bałem się go odsłonić. Na mojej planecie najwyższy 

mieszkaniec ma dwadzieścia centymetrów wzrostu. A potem znalazłem 
dwa statki kosmiczne. – Co robisz? – spytał Ogon. – Próbuję uruchomić 

te rakiety. Przecież to są trampki! Nie ciągnij za sznurowadła, bo 
urwiesz! I w czym jutro ten chłopczyk pójdzie do przedszkola? – wskazał 
antenami na śpiącego olbrzyma. Nie chciałem dłużej słuchać, jak Ogon 

się mądrzy. Był już kiedyś wcześniej na Ziemi, z moim bratem. – 
Odlatujemy! – zatrzasnąłem kabinę. Olbrzym poruszył się gwałtownie. 
Ma jednak dwoje oczu, zauważyłem. I dwoje rąk. A skoro nosi trampki, 

ma również nogi… Wszystko to zapisałem szybko w moim 
elektronicznym notesie. – Wielki ze mnie naukowiec – mruknąłem z 

dumą na pożegnanie, wzlatując ponad dachy. 

 

 Rozmowa na temat opowiadania. 

 

− Jak się nazywał ufoludek? Jak się nazywało jego UFO? 

− Gdzie przyleciał Egon? Skąd przyleciał? 

 − Czy był on duży czy mały – względem nas, ludzi? 

− Jak Egon opisał olbrzyma? 

− Z czym Egon pomylił trampki? 

 − Co wyjaśnił mu Ogon? 

 − Jak wyglądał Egon? Jak się poruszał? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Kosmiczną  gimnastykę czas zacząć. 

 

 

 

 

 

 

Rodzic recytuje wierszyk i pokazuje czynności, które naśladuje dziecko. 
Zabawę powtarzamy dwukrotnie. 

 

 Prawą nogą wypad w przód (robimy wykrok prawą nogą) 



 i rączkami zawiąż but (udajemy wiązanie buta) 

 Powrót, przysiad, dwa podskoki (robimy przysiad i dwa podskoki) 

W miejscu bieg i skłon głęboki (biegniemy chwilę w miejscu i 
wykonujemy skłon) 

Wymach rączek w tył, do przodu (wymachujemy rękoma do tyłu i do 
przodu w skłonie) 

I rannego nie czuć chłodu. 

 

 „Kosmiczne wstawanie” – zabawa ćwicząca duże grupy mięśniowe – 
dziecko kładzie się na podłodze i wstaje z pozycji leżącej bez 
podpierania się rękami. Ćwiczenie powtarzamy 4-5 razy. 

 

 „Droga mleczna” – zabawa relaksacyjna – dziecko siedzi w siadzie 
skrzyżnym. Rodzic mówi tekst masażyka i co należy „namalować” na 
plecach. Zabawę powtarzamy dwukrotnie. 

 Była sobie mleczna droga – rysujemy krętą linię 

Pełna wielu błyszczących gwiazd – stukamy palcami 

Na jednej z planet – rysujemy koło ,Ufoludek mieszka 

Co chude nóżki ma – dwoma palcami rysujemy dwie linie 

Ma duże zielone uszy – łaskoczemy uszy 

I szyję długą ma – gładzimy szyję 

Dwa okrągłe brzuszki – dwoma palcami rysujemy dwa kółka 

I śmieje się ha, ha, ha – łaskoczemy brzuszek 

 

„Start rakieta” – dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym, przelicza: 5, 4, 3, 
2, 1 start. Na słowo start wykonuje wyrzut rąk w górę, rakieta startuje. 
Powraca do siadu i odlicza od 5, a następnie od 4. 

 

 

 Zabawa ortofoniczna: "Kosmiczny język" 



 
  
Myślę, że każdy z Was chciałby kiedyś polecieć w kosmos. W takiej 
podróży na pewno przyda się znajomość kosmicznej mowy. Rodzic 
będzie teraz wypowiadał kosmiczne sylaby a Ty będziesz powtarzał. 
Słuchaj uważnie bo będzie coraz trudniej. 
 
- Rodzic wypowiada po jednym słowie, a dziecko powtarza: 
nem;  nen;  non;  trulo;  lulo;  lilo;  bra;  bre;  bri;  bro;  ke; ka; 
 
- Rodzic wypowiada po dwa słowa naraz, dziecko powtarza: nem ne;  no 
trulo;   lulo bra;    
bre bri;   bro ke;   trulo lulo;  nem lulo;  bri trulo; 
 
- Rodzic wypowiada po trzy słowa naraz: nem ne no;   trulo lulo bra; bre 
bri bro;  ke nem nen;  lilo bra ke;  bri bro ka; 
 
- A teraz całe kosmiczne słowa: aplepaplu, melabolombys, kolosimanus, 
salenelius; 
 

Jak myślisz co mogą oznaczać te słowa? A może ty masz pomysł na 
kosmiczny język. 
 
 
 
  

Rysowanie ufoludka według tekstu rymowanki 

Posłuchajcie rymowanki i spróbujcie narysować swojego ufoludka 

Jestem sobie ufoludek cały zieleniutki. Mam trzy ręce, cztery nogi i 
nos okrąglutki. Oczy czarne tak jak węgiel, kreskę zamiast warg, 

brzuch jak balon i sprężynki trzy na głowie mam. 



  

Na zakończenie zabaw mały eksperyment  

 

 

 

 

 

Czy wiecie dlaczego na Ziemi mamy dzień i noc? Zróbcie prosty 

eksperyment. 

Potrzebne będą: jabłko, patyczek do szaszłyków i latarka. 



1. Przebijcie jabłko patyczkiem, to będzie Ziemia, patyczek wyznaczy jej 
oś. 
2. Zaciemnijcie pokój i włączcie latarkę – to będzie Słońce. 
3. Ustawcie latarkę tak, aby jej światło padało na jabłko. Obserwujcie co 
się dzieje, gdy obracacie „Ziemię” (jabłko) wokół jej osi. 

Gdzie pada światło? 
Światło pada zawsze tylko na jedna stronę jabłka, druga pozostaje w 
cieniu. Dlatego na Ziemi mamy dzień i noc. Kiedy słońce oświetla tę 
półkulę, na której mieszkamy, mamy dzień, a ponieważ Ziemia obraca 
się wokół własnej osi (jak jabłko wokół patyczka), po około 12 godzinach 
nadchodzi noc. Wtedy znajdujemy się na tej zacienionej stronie. Obrót 
Ziemi wokół osi trwa 24 godziny czyli dobę. 

Jeśli masz w domu globus możesz wykorzystać go zamiast jabłka. 

  

Miłej zabawy Kochani  

 


