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PROPOZYCJA  ZABAW  I  ĆWICZEŃ   TEMAT: 

 

CZY   JESTEŚMY  SAMI  W  KOSMOSIE? 

 

 

1. Zabawa „Kosmiczne miny” i „Lustro”. 

   Ćwiczenia usprawniające pracę narządów mowy. 

   Zabawa z podziałem dzieci na kosmitów i  rodziców Ziemian polegająca na pokazywaniu  

   różnych min oraz  gestów przez jednych i wierne naśladowanie przez drugich. 

 

2. Zabawa „Kosmiczne echo”. 

    Zabawa, w której dziecko ma powtórzyć w taki sam sposób rytm, jaki został  

    wystukany przez  rodzica. 

 

3.  Podział na głoski słów: planety, ufoludek, kosmos... 

-  Podział na sylaby nazw: rakieta, kosmonauta, księżyc, planety. 

- Wymyślanie rymów do wyrazów: spodek, księżyce, rakieta, kosmonauta, planety. 

 

4.  Burza mózgów - „Czy jesteśmy sami w kosmosie?”. 

 

5. Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Ufoludki”. 

    W piaskownicy za przedszkolem 

     wylądował srebrny spodek, 

     a ze spodka już po chwili 

     ufoludki wyskoczyły. 

 

     Małe zwinne i zielone, 

     mądre i zaciekawione. 

    Wymierzyły i zbadały 



    ławki, piłki, trawnik cały. 

 

Odleciały Mleczną Drogą 

na planetę Togo-Togo. 

Został po nich pył magiczny, 

taki był sen kosmiczny. 

 

6. Rozmowa na temat wiersza. 

-Gdzie wylądował srebrny spodek? 

-Jak wyglądały ufoludki? 

-Czy to zdarzyło się naprawdę? 

 

7.   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. 

 

8. „ Kosmita” - zabawy z balonami. 

− Czy wiecie, jak wyglądają przybysze z kosmosu? 

Rodzic rysuje mazakiem na balonie i mówi: 

Wszyscy mieszkańcy planety wyglądają tak: 

− mają oczy, żeby patrzeć, , 

− mają nosy, żeby wąchać, 

− mają uszy, żeby słyszeć 

− mają usta i uśmiechniętą buzię, bo lubią śpiewać. 

 Spróbujmy stworzyć ich podobizny na balonach. 

 Dzieci rysują flamastrami  na swoich balonach twarze ufoludków. 

 



9. Słuchanie piosenki „Zielone ufoludki” z repertuaru zespołu Fasolki. 

https://www.youtube.com/watch?v=qb2jD8S5Ki4    

 

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. 

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, odleciały. 

https://www.youtube.com/watch?v=qb2jD8S5Ki4


  10. Kosmiczne 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? 

 

 

 

 


