
TEMATYKA TYGODNIA: CUDA I DZIWY 
Środa 14.04.2021r, Przybysze z kosmosu 
Na miły początek dnia, jak zawsze aktywność ruchowa- taneczna rozgrzewka 😄 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XQrJjy7Xvuk 
 
Aktywność słowna 
Wspólnie z Rodzicami przenieście się w kosmiczną przestrzeń, szukając odpowiedzi na poniżej 
postawione pytania, słuchając muzyki KOSMOSU. 
 
1.Jakie tajemnice może kryć kosmos? 
Jak mogłaby wyglądać nowo odkryta planeta, jakiego byłaby koloru i jaką nazwę mogłaby 
mieć.  
Czy możliwe byłoby na niej życie, a jeśli tak, to jakby to wyglądało? 
 
	
https://soundcloud.com/nasa/galactic-center-x-ray-sonification	
	

 
	
 
2.Słuchanie wiersza „Spotkanie z Ufoludkiem” 
 
Jestem Ufuś piegowaty, 
mam ubranko w srebrne łaty, 
a na głowie czułki dwa, 
skaczę lekko: hopsa, są. 
Mieszkam sobie we wszechświecie, 
podróżuję w swej rakiecie. 
Przyjaciela zdobyć chciałem, 



więc na Ziemię przyleciałem. 
Zaprzyjaźnić chcę się z wami, 
choć jesteście jeszcze mali. 
Złego nic mi nie zrobicie? 
Czy bać muszę się o życie? 
Chętnie z wami porozmawiam. 
Przyjacielski ukłon składam. 
Ziemia piękną jest planetą, 
choć od mojej tak daleką. 
Poznać wasze chcę zwyczaje 
i pozwiedzać różne kraje. 
 
Rozmowa nt. treści wiersza: 
-Jak wyglądał i gdzie mieszkał Ufuś? 
-W jakim celu przyleciał na Ziemię? 
-Czy w kosmosie można spotkać żywe istoty? 
-Wyjaśnienie pojęcia Ufoludek. 
 

 
 
 
Aktywność muzyczna  
Posłuchajcie piosenki „Ufoludki” (wyk.Fasolki) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jtm4_sbUaDI 
 
Rozmowa nt. treści piosenki: 
- O czym czytał chłopiec z wiersza? 



-Na jaką nagrodę zasłużył? 
-Jak wyglądały Ufoludki? 
-Spróbujcie powtórzyć z Rodzicem tekst refrenu i zaśpiewać 😊 
 
1.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 
 
Ref.Zielone włosy, zielone butki 
Całe zielone są ufoludki 
Zielone włosy, zielone butki 
Całe zielone są ufoludki 
 
2.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, wpiły, odleciały 
 
Zielone włosy zielone butki 
Całe zielone są ufoludki 
Zielone włosy zielone butki 
Całe zielone są ufoludki 
 
Aktywność plastyczna 
 
Zabawny Ufoludek – rysowanie wg instrukcji.  
Potrzebne będą: biała kartka A4, czarny flamaster i kostka do gry.  
Na środku kartki dziecko rysuje brzuszek i głowę ufoludka – mogą być dowolnego kształtu. 
Następnie dorysowuje kolejne części ciała wg zasady: Rodzic mówi, jaka to część (oko, nos, 
ucho, buzia, ręka, noga itd.), a dziecko rzuca kostką. Liczba oczek mówi, w jakiej ilości należy 
dorysować daną część ciała.  
Gdy ufoludek będzie gotowy, pokolorujcie go i dorysujcie włosy 😉 Koniecznie nadajcie mu 
imię i pochwalcie się swoimi Ufoludkami. 
 
lub 
 



Ufoludek praca plastyczna połączona z ćwiczeniami oddechowymi. 
Dziecko rozdmuchuje na kartce kroplę zielonej farby za pomocą rurki do napojów. Po 
wyschnięciu dorysowuje nogi i ręce i nakleja ruchome oczka. 
 
Masażyk relaksacyjny „Kosmita” autor: K. Kutyła 
Siadamy na dywanie tak, żeby mieć przed sobą plecy dziecka. Wypowiadamy słowa wierszyka, 
wykonując poszczególne ruchy na plecach dziecka. Następnie zmiana- Rodzic siada z przodu, 
a dziecko wykonuje masażyk na plecach Rodzica. 
 
Była sobie mleczna droga – rysujemy na plecach dziecka palcem krętą linię; 
Pełna wielu błyszczących gwiazd. – stukamy palcami po plecach 
Na jednej z planet – rysujemy palcem koło 
Ufoludek mieszka 
Co chude nóżki ma – dwoma palcami rysujemy na plecach dwie linie 
Ma duże zielone uszy – łaskoczemy dziecko w uszy 
I szyję długą ma. – gładzimy szyję dziecka 
Dwa okrągłe brzuszki – dwoma palcami rysujemy dwa kółka 
I śmieje się ha, ha, ha. – łaskoczemy dziecko w brzuszek 
 
 
Aktywność matematyczna 
 
Ćwiczenia w liczeniu-wykonaj Kartę przy cz.3 str 73 
 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=75 
 
Aktywność ruchowa 
Na zakończenie spotkania z Ufoludkami poćwiczcie -Gimnastyka dla dziecka i Rodzica 
💪💪💪  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Do1wfYB48PI&ab_channel=CentrumKulturyiSportuwS
kawinie 


