
Zdalne nauczanie – 22.04.2020 dla dziecka sześcioletniego 
„Kosmiczna przygoda”  

 
Drodzy Rodzice, drogie Dzieci! 

 
Dziś powtórzymy wiedzę zdobytą w mijającym tygodniu. 

Zapraszamy na kosmiczną wyprawę       

 
 

1. Abyśmy mogli rozpocząć naszą przygodę musicie dobrze się przygotować. Wyobraźcie 

sobie, że zakładacie skafander kosmonauty, specjalne buty oraz hełm, wewnątrz którego 

będzie krążył tlen. Kiedy będziecie gotowi, wsiądziemy na pokład rakiety i razem wyruszymy 

w kosmos! Lećcie rakietą, poruszając się do dźwięków utworu Jean-Michel Jarre’a. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KLIKNIJ TUTAJ 

https://www.youtube.com/watch?v=hD4KMp22jBg
https://www.youtube.com/watch?v=hD4KMp22jBg


2. Zerknijcie teraz przez okno w rakiecie. Właśnie mijamy planety Układu Słonecznego! Spróbujcie 

nazwać poszczególne planety. Na niektórych z nich lądują rakiety. Policzcie je (do zabawy można 

wyciąć poniższe rakiety, pomogą one w dodawaniu)       

- Na pierwszej planecie wylądowała 1 rakieta. Po chwili przyleciała jeszcze 1 i też wylądowała. Ile 

w sumie rakiet znajduje się na pierwszej planecie? 

- Na drugą planetę przyleciały 2 rakiety. Po kilku dniach doleciała jeszcze 1. Ile w sumie rakiet 

znajdowało się na drugiej planecie? 

- Na trzecią planetę przyleciały 2 rakiety, a zaraz za nimi kolejne 2. Ile rakiet przyleciało na 

trzecią planetę? 

- Na czwartej planecie wylądowały 3 rakiety. W kolejnym tygodniu doleciały jeszcze 2. Ile w sumie 

było rakiet? 

- Na piątą planetę przyleciały 3 rakiety. Zaraz za nimi doleciały jeszcze 3. Ile rakiet znajdowało się na 

piątej planecie? 

- Ile w sumie było rakiet na wszystkich pięciu planetach? 



3. Zobaczcie! Właśnie w latającym spodku mijają nas wesołe ufoludki. My zwiedzamy 

kosmos, a one zmierzają na naszą planetę Ziemię! Ciekawe, jaka przygoda ich tam spotka. 

Pomachajcie im       

 
O! Ufoludki przesyłają nam wiadomość! Posłuchajcie. 

 
 

„Ufoludki”  
 
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! 

 

Kot na ich widok zaraz zmyka, 

dziwnego boi się ludzika. 

Pierwszy kot przykrył nos ogonem. 

Może to gryzie, to zielone? 

A czym się żywi śmieszny stworek? 

Czy zjedzą z nami podwieczorek? 

Kompot dostały, tort dostały, 

zjadły, wypiły i odleciały. 

 

 

 
Spróbujcie odpowiedzieć na poniższe pytania: 

 
- Jak wyglądały ufoludki, które wylądowały w ogródku? 

- Kto zmykał na ich widok? 

- Co ufoludki zjadły na podwieczorek? 

- Co zrobiły po zjedzeniu smakołyków? 

 

 



4. Nasza podróż powoli dobiega końca, wracamy na Ziemię! W drodze powrotnej, aby umilić 

sobie czas, możecie posłuchać piosenki pt. „The Solar System Song”. Jesteście ciekawi, jak 

nazwy planet brzmią w języku angielskim? 

 

 
 
5. Uf! Dotarliśmy z powrotem do domu. Mamy nadzieję, że nasza wspólna przygoda Wam się 

podobała. Wykorzystajmy teraz wspomnienia z naszej podróży i stwórzmy 

„Galaktykę w słoiku”       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/embed/BZ-qLUIj_A0?feature=oembed


Co trzeba zrobić? 

 

- Barwimy wodę w słoiczku dodając farbę i mieszając pędzelkiem. 

- Wkładamy do słoiczka z zabarwioną wodą watę. 

- Ugniatamy watę pędzelkiem. 

- Wsypujemy brokat. 

- Wlewamy do osobnego kubeczka z wodą farbę i mieszamy pędzelkiem. 

- Wlewamy część zabarwionej wody do słoika. 

- Wkładamy watę i ugniatamy ją pędzelkiem. 

- Wsypujemy brokat. 

- Wlewamy resztę zabarwionej wody do słoika. 

- Zakręcamy słoik i wstrząsamy nim. 

 
 
 
 
 
 
 
Źródła:  

 

- https://przedszkouczek.pl/ 

- https://www.superkid.pl/  

- https://www.mamawdomu.pl/  

- https://www.youtube.com/  
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