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PROPOZYCJA  ZABAW  I  ĆWICZEŃ  NA TEMAT: 

 

CZY  JESTEŚMY  SAMI  W  KOSMOSIE? 

 

1. Przywitanie witające się paluszki – rodzic  wskazuje na swoją rękę i nazywa poszczególne 

palce, a  następnie mówi, że dziś przywitamy się np. kciukami, kolanami itp. dzieci, witają się 

w ten sposób ze sobą i rodzicami. 

2. Ćwiczenia oddechowe – „kosmiczny pył” dzieci dmuchają w kartkę papieru A4. 

 

3. Ćwiczenia logopedyczne - rodzic pokazuje ćwiczenie i powtarza kilkakrotnie, pilnuje  

    dokładnego  wykonania przez dziecko. 

    -Ruch planet – dzieci poruszają językiem, ruchem okrężnym, przy szeroko otwartej buzi. 

    -Start statku kosmicznego – język mają ułożony na dolnej wardze, wzbijają go ku górze            

    i kierują jak najdalej w stronę nosa. 

    -Lądują na dalekiej planecie - język opada na dolną wargę.  

    -Powitanie ufoludków, dzieci przesuwają język po górnej wardze w prawo i lewo. 

 

4. Zabawa ruchowa  

     Na księżycu. 

   - Dzieci poruszają się jak kosmonauci na Księżycu,  długimi skocznymi  krokami. 

   - Zabawa  Planety. 

     Dziecko  biega swobodnie po sali. Na hasło- ufoludek  zatrzymują  

     się, stają wokół rodzica, który pełni rolę słońca, i poruszają się wokół niego jak planety. 

     Po kolejnym  wypowiedzianym  haśle biegają swobodnie. 

 

5. Zabawa konstrukcyjna statek kosmiczny – dzieci budują statek kosmiczny z dowolnych 

     klocków według własnego pomysłu. 

 



 6. Rozwiązywanie zagadki   

   „Żyją na ziemi? Nie! Gdzieś na Marsie! 

    Takie zielone i śmieszne ludki. 

    W kosmosie latają na swoich spodkach,  

    A nazywają się…..” (ufoludki)    

 

• Zagadka o księżycu 

Nie lampa i nie świeca, nocą z góry przyświeca. 

• Zagadka o gwiazdach 

Wysoko na niebie nocą się zjawiają. Tworzą gwiazdozbiory, wesoło mrugają. 

• Zagadka kosmos 

Co to za przestrzeń między Ziemią, księżycem dużymi planetami oraz innymi gwiazdami? 

 

 7. Zabawa ortofoniczna kosmiczne echo – nauczyciel prosi jedno dziecko by wydało  

    kosmiczny dźwięk,  sylabę np. uuuuu, a reszta dzieci powtarza tworząc echo. Zabawę  

    powtarzamy tak, aby każde dziecko nadało swój dźwięk.  

 

 8. Ćwiczenia graficzne kosmiczne wzory – rodzic rozdaje dziecku  tackę z kaszą lub mąką,  

    a dziecko  kreśli  palcem lub patyczkiem dowolne wzory i rysunki, które kojarzą mu się    

    z kosmosem.  

 

 

       


