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Dzień dobry moi mili  

Jak się już wyspaliście i zjedliście śniadanie to na pewno macie dużo chęci do 
dzisiejszych zajęć. 

 

Zaczynamy! 

 

 

Spróbujcie  nazwać  środki transportu i wskażcie tylko te, którymi można podróżować 
w powietrzu. 

 



 

 

  

Wysłuchajcie wiersza Marii Terlikowskiej Leć, rakieto! 

 

Czy wy wiecie, że w rakiecie najciekawsza podróż w świecie? 

Proszę wsiadać do rakiety, niepotrzebne nam bilety.  



 

Leć, rakieto, szybko leć! Gwiazdkę z nieba chcemy mieć! 

 Leć, rakieto, zawieź nas do dalekich, do dalekich gwiazd! 

 Już rakieta w niebo strzela, proszę trzymać się fotela! 

To jest jazda, co się zowie, aż się trochę kręci w głowie! 

 

Rytmiczne dzielenie  słów na sylaby związanych z kosmosem, np.: rakieta (ra-kie-ta), 
gwiazdy (gwiaz-dy), planety (pla-ne-ty), kosmonauta (kos-mo-nau-ta). 

 

Zapraszam was do podróży rakietą w Kosmos– zabawa naśladowcza. 

Naśladujemy start rakiety. Powtarzamy czynności: 

– odliczamy głośno: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, start; 

– klaszczemy w ręce, początkowo wolno, potem szybko; 

– uderzamy szybko rękami o uda z jednoczesnym tupaniem nogami; 

– syczyy: Sssss, naśladując lot rakiety; 



– z okrzykiem Hurra wznosimy ramiona w górę i podskakujemy jak najwyżej; 

– naśladujemy lądowanie. 

Za każdym razem lądujemy na innej planecie: 

Planeta zwolnionego tempa – dzieci próbują poruszać się jak najwolniej, ich ruchy są 
powolne i ociężałe. 

Planeta ognia – dzieci biegają na paluszkach lub poruszają się tylko po plastikowych 
klockach. 

Planeta śmiechu – dzieci chodzą i głośno się śmieją. 

Planeta zimna – dzieci podskakują, chuchają, przytulają się, aby się ogrzać. 

 

 

 

Zachęcam Was do wykonania pracy plastyczno-technicznej Rakieta kosmiczna 

 

 

  



   

Potrzebne wam będzie: rolka po papierze toaletowym lub inna rolka, bibuła lub 

chusteczki papierowe (kolory dowolne), kolorowy papier, folia aluminiowa, klej, 

nożyczki 

Kosmos w słoiku – praca plastyczna dla chętnych dzieci 

 



Potrzebne wam będzie: słoiki, wata, brokat, dzbanki, woda, barwniki spożywcze lub 
rozwodnione farby 

Przygotowujemy dzbanki z zabarwioną wodą (można użyć barwników spożywczych 
lub mocno rozwodnionych farb akwarelowych). Bierzemy jedną warstwę waty, 
wkładamy do słoika, obsypujemy ją brokatem, i wlewamy wodę w wybranym kolorze. 
Czynności powtarzamy do momentu zapełnienia słoika. Na zakończenie zakręćcie 
słoik. 

Bawcie się dobrze i miłego dnia  

 


