
Temat tygodnia : „Tam, gdzie Słońce, Księżyc i gwiazdy” 

 

PONIEDZIAŁEK 30. 03 2020 r. 

„Spadające meteoryty”- poćwiczcie z dzieckiem rzucanie i łapanie (można do 

tego użyć piłki, zwiniętej w kulkę gazety itp.) 

„Poznajemy kosmos” – posłuchajcie piosenki „W układzie słonecznym”  

NutkoSfera http://www.nutkosfera.pl  

„Jak powstaje cień” – zróbcie półmrok, przygotujcie przedmioty o różnym 

kształcie. Oświetlajcie je latarką  obserwujcie jak zmienia się cień. 

 

WTOREK 31. 03 2020 r. 

„W ciemności” – zabawa sensoryczna doskonaląca zmysł dotyku. 

Rozpoznawanie osób, przedmiotów tylko za pomocą dłoni z zasłoniętymi 

oczami. Zasłońcie dziecku oczy chustką i poproście o rozpoznanie przez dotyk 

twarzy np. mamy, taty a także przedmiotów o różnym kształcie, fakturze. 

Rozwiążcie zagadkę: 

Niebo zdobią one w nocy, 

Mają Księżyc do pomocy. 

Mogą spadać też na Ziemię, 

Powiedz wtedy swe życzenie.      (gwiazdy) 

 

ŚRODA 1. 04. 2020 r. 

„Luneta i planeta” – wiersz logopedyczny, powtarzanie wiersza, doskonalenie 

wymowy głosek: 

„Luneta i planeta” 

Lu – lu, lu – lu,  mam lunetę, 

https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.nutkosfera.pl&v=yxVMhKt-cvI&event=video_description&redir_token=j75HYI-gJoIAJE3kM2HWg0CZDf58MTU4NTM4OTIyMUAxNTg1MzAyODIx


mogę śledzić nią planetę. 

Ole – ole, ole – Ole, 

ale ja kometę wolę, 

Ala – ala, ala – ala, 

gdy od Ziemi się oddala, 

al – al – al, al – al, 

i jak leci w dal. 

( Źródło: E. W. Szwajkowscy „Sto wierszyków do ćwiczeń mowy. Czytaj z dzieckiem i słuchaj jak 

mówi”) 

 

CZWARTEK 2. 04 2020 r. 

„Świecący rogal” – rozwiązanie zagadki: 

Świeci rogal na niebie.  

O odpowiedź proszę ciebie.  (księżyc) 

„Rakieta” – praca techniczna. Spróbujcie wykonać razem rakietę z dostępnych 

materiałów,  wykorzystajcie np. rolkę po papierze toaletowym, kolorowe gazety 

lub ulotki . 

 

PIĄTEK 3. 04. 2020 r. 

„Rakiety kosmiczne” – zabawa konstrukcyjna. Pobawcie się wbudowanie  

rakiety z różnych klocków lub z rzeczy dostępnych w waszych domach.  

Wykonajcie Kartę Pracy nr 109 

„Balonowe rakiety” – jeżeli macie w domu balonik nadmuchajcie go, nie 

zawiązując końcówki. Dziecko próbuje złapać wypuszczony przez was balon. 

Uciekające powietrze sprawia, że nie da się przewidzieć, w którą stronę poleci 

balon. 


