
TEMATYKA TYGODNIA: CUDA I DZIWY 
 
Wtorek 13 kwietnia 2021r, W przestrzeni kosmicznej 
 
Aktywność ruchowa 
Na udany początek dnia zabawa z Olą i Blu „Podróż po planetach”. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SCMAcaNwGwo 
 
Aktywność słowna  
1.Rozmowa w oparciu o ilustrację w Karty Pracy cz.3 str 70. 
 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=72 
 
-Wyjaśnienie dzieciom pojęcia Układ Słoneczny. 
Układ Słoneczny to Słońce i osiem krążących wokół niego planet. Wysłuchanie nazw 
wszystkich planet czytanych przez Rodzica. 
- Nazywanie tej planety, na której żyjemy -Ziemia. Wskazanie, która planeta jest najbliżej 
słońca, która najbliżej Ziemi, która jest największa, a która najmniejsza. 
 

 
 
2. Słuchanie opowiadania Schima Schimella „Dzieci Ziemi-pamiętajcie” (tł. E.Kapruk). 
 



Gdzieś w najgłębszej aksamitnej czerni wszechświata krąży cudownie błękitny świat. Z daleka 
wygląda on jak prześliczna, niebiesko-biała, zamglona marmurowa kula. Ale im bardziej się 
zbliżamy, tym więcej widzimy kolorów – czerwienie, brązy, żółcie i wszystkie odcienie zieleni. 
Jest wiele światów unoszących się w przestrzeni, ale ten świat jest szczególny. To nie jest 
zwykły świat. Są bowiem na nim zwierzęta. Miliardy zwierząt. Więcej zwierząt niż wszystkich 
gwiazd, które mrugają z nocnego nieba. A wszystkie owe zwierzęta są dziećmi tego świata. 
Ponieważ ten świat jest ich Matką. My zaś nazywamy go Matką Ziemią. Zwierzęta nie są 
same na Matce Ziemi. Żyją tu również ludzie. Miliardy ludzi. Jest ich więcej niż gwiazd, które 
mrugają z nocnego nieba. Oni także są dziećmi Matki Ziemi. Tak więc zwierzęta i ludzie, i 
Matka Ziemia – to jedna wielka rodzina. I bawią się tu delfiny. I śpiewają ptaki. I tańczą 
gazele. I żyją ludzie. W najgłębszej aksamitnej czerni wszechświata krąży rodzina Matki 
Ziemi. I zwierzęta pamiętają. One pamiętają Matkę Ziemię z czasów, zanim pojawili się na 
niej ludzie. Pamiętają czas, gdy lasy były gęste, bujne i zielone. Gdy oceany i rzeki, i jeziora 
były przejrzyste i krystalicznie czyste. Gdy niebo było jasne i tak błękitne. Zwierzęta 
pamiętają też chwile, kiedy ujrzały pierwszych ludzi. Na początku zaledwie kilku. Ale potem 
coraz więcej i więcej, aż ludzie rozeszli się po całej Matce Ziemi. Mimo to nadal zwierząt było 
więcej niż ludzi. I ludzie dzielili się Matką Ziemią ze zwierzętami. Jeszcze pamiętali, że 
zwierzęta są ich siostrami i braćmi. Jeszcze pamiętali, że stanowią cząstkę jednej wielkiej 
rodziny. I zwierzęta, i ludzie – to oczy i uszy, i serce Matki Ziemi. Więc kiedy bawiły się 
delfiny, bawiła się Matka Ziemia. Kiedy śpiewały ptaki, Matka Ziemia śpiewała. Kiedy tańczyły 
gazele, Matka Ziemia tańczyła. A kiedy ludzie kochali, kochała i Matka Ziemia. Mijały lata, 
rodzili się ludzie. Coraz więcej i więcej, i więcej. Aż wreszcie ludzi było więcej niż zwierząt. I 
ludzie zapomnieli. Zapomnieli dzielić się ze zwierzętami ziemią i wodą, i niebem Matki Ziemi. 
Zapomnieli, że zwierzęta to ich siostry i bracia. Zapomnieli, że wszyscy są cząstką  
jednej wielkiej rodziny Matki Ziemi. Ludzie zapomnieli. Ale zwierzęta pamiętały. Wiedziały, 
że kiedyś będą musiały ludziom o tym przypomnieć. I teraz każdego dnia nasze siostry i 
bracia przypominają. Bo kiedy bawią się delfiny, ludzie pamiętają. Kiedy śpiewają ptaki, także 
pamiętają. Kiedy tańczą gazele, także pamiętają. A kiedy ludzie będą pamiętać, będą też 
kochać. 

5. Rozmowa nt opowiadania: 

- Jak wyglądała planeta Ziemia? 

- Kto mieszkał na Matce Ziemi? 

- O czym zapomnieli ludzie? 

- O czym przypomniały ludziom zwierzęta? 

Aktywność ruchowa 
Zabawa „Start Rakiety”-wyruszamy w podróż kosmiczną, przygotujcie się. 
Rodzic odlicza od 10 do 1, dzieci siedząc na dywanie w siadzie klęcznym rytmicznie klaszczą w 
dłonie. Na hasło START mocno uderzają rękoma o uda, po czym trzymając złączone ręce nad 
głową – wyskakują w górę, wydając okrzyk Hurra! Rakieta wystartowała. Krążą po pokoju. Na 
hasło rakieta ląduje siadają na dywanie w pozycji wyjściowej. 
 
 

 
 



Aktywność muzyczna  
Posłuchajcie piosenki „Ziemia-wyspa zielona” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA 
 
 
Aktywność plastyczna  
Spróbuj wykonać pracę plastyczna „Układ słoneczny”.  
Poniżej inspiracje, wybierz, którą chcesz 😊 
 
Planety malowane szczoteczką do zębów. 
 
https://supersimple.com/article/painting-planets-craft/ 
 
Planety wykonane za pomocą stempli z nakrętek. 
 
https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos/1266-planety-odbite-z-nakretek 
 
Kosmos z płyty CD i cekinów. 
 
https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos/342-kosmos 
 
Grafomotoryka 
Wykonaj karty pracy cz.3.str 71 
 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=73 
 
 
Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych wybierz się na wiosenny spacer 🌸😄🌿 


