
 



https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=pRNtFXew_VE&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=TIfqIuESi8g 

 

"Zagadki z kosmosu" - rozwiązywanie zagadek. 

 

Co to za złota świetlana kula, która swym ciepłem Ziemię otula? (Słońce) 

 

Kiedy po niebie wędruje nocą, dokoła niego gwiazdy migocą. 

Raz jest jak rogalik, raz okrągły jak talerz. 

Kiedy słońce wschodzi, wnet z nieba ucieka. (Księżyc) 

 

W dzień ich nie ujrzysz, chociaż są nad nami. 

Można je zobaczyć nocą i wieczorami. (gwiazdy) 

 

Co to za okrągła planeta, na której bez wody, 

tlenu i słońca nie byłoby życia. (Ziemia) 

 

"Ziemia- niebieska planeta"- burza mózgów 

 

 Dziecko próbuje odpowiedzieć na pytania. 
- Którą planetą od Słońca jest Ziemia?  

- Dlaczego Ziemię nazywamy niebieską planetą? 

- Czym różni się Ziemia od innych planet w Układzie słonecznym? 

 

Następnie: 

Rodzic prezentuje globus. W razie jego braku, można skorzystać z dostępnych w domu 

książek lub encyklopedii,  pokazując w nich zdjęcie Ziemi.  
 

Dziecko ogląda globus/zdjęcie bardzo dokładnie.  

Nazywa kształt Ziemi, wskazuje, gdzie na globusie znajdują się niebieskie miejsca i próbuje 

wyjaśnić, czym one są (morza i oceany). 

Można także wykorzystać mapę świata i postępować z nią podobnie, jak z 

globusem/zdjęciem Ziemi. 
 

"Zabawa w niebieskie" - zabawa bieżna. 

 

Rodzic odtwarza piosenkę. Dziecko w trakcie jej trwania musi znaleźć i przynieść  

jak najwięcej przedmiotów w kolorze niebieskim. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=gr3OWkncTWI&feature=emb_title 

Następnie z tych przedmiotów układa koło - Ziemię. 
 
„Halo, tu mówi Ziemia” - słuchanie wiersza M. Terlikowskiej 
 
Rodzic stawia przed dzieckiem globus lub w razie jego braku, zdjęcie globusu. 
 
Dzień dobry dzieci jestem ziemia, 
wielka, okrągła jak balonik. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=pRNtFXew_VE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=TIfqIuESi8g
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=gr3OWkncTWI&feature=emb_title


Z tej strony Słońce mnie opromienia 
a z tamtej nocy cień przesłonił. 
Gdy jedna strona jest oświetlona 
to zaciemniona jest druga strona. 
Wy zajadacie pierwsze śniadanie 
a spać się kładą Amerykanie. 
Właśnie bo ja się kręcę w krąg, 
jak bardzo, bardzo duży bąk. 
Dzień dobry wołam, dobranoc wołam, 
właśnie zrobiłam obrót dokoła 
a oprócz tego tak bez końca, 
muszę się kręcić wokół Słońca, 
nigdy żeście nie widzieli takiej wickiej karuzeli. 
Bo trzeba mi całego roku a żeby Słońce obiec wokół. 
 
 



 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.empik.com/zachem-globus-fizyczny-zachem,p1220848863,zabawki-p&psig=AOvVaw0ytGXAObuKfo03HXkV48td&ust=1587624067744000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCQ1dW2--gCFQAAAAAdAAAAABAP




 


