
Temat kompleksowy: Chciałbym być kosmonautą.   

 

Temat dnia: Na niebie pełno gwiazd. 

1. Zabawa z wykorzystaniem wiersza Ewy Szelburg-Zarembiny Idzie niebo. 

https://www.youtube.com/watch?v=4ODckQXOmhA 

 
Rodzic śpiewa kołysankę i pokazuje do niej ruchy, dziecko za Rodzicem: 

 

Idzie niebo ciemną nocą,                         maszerują w miejscu,  

ma w fartuszku pełno gwiazd.                kołyszą się na boki, tworzą przed 

sobą    fartuszek z rąk,  

Gwiazdy błyszczą i migocą,                     podnoszą ręce do góry, szybko 

obracają dłońmi z rozpostartymi 

palcami,  

aż wyjrzały ptaszki z gniazd.                    kołyszą się na boki, ręce trzymają 

na biodrach,  

Jak wyjrzały – zobaczyły                          tworzą z rąk daszek nad oczami, 

wykonują skręty głowy w jedną i w 

drugą stronę,  

i nie chciały dalej spać,                             wykonują gest przeczenia palcem 

wskazującym przed sobą,  

kaprysiły, grymasiły,                                 swobodnie poruszają różnymi 

częściami ciała,  

żeby im po jednej dać!                             kłaniają się,  

Gwiazdki nie są do zabawy,                     wskazują w górę, na niebo,  

tożby nocka była zła!                                trzymają głowę rękami, kiwają się                  

na boki,  

Ej! Usłyszy kot kulawy.                             kładą palec wskazujący na ustach,  

Cicho bądźcie!... A a a...                           układają złożone ręce przy uchu – 

jak  poduszeczki, powoli 

przykucają. 

https://www.youtube.com/watch?v=4ODckQXOmhA


 
2. Nauka rymowanki, ruchowa interpretacja jej treści.  

 

Kosmonauta idzie dróżką, przytupuje jedną nóżką,  

klaszcze w ręce raz i dwa, podskakuje: hopsasa.  

Już w rakiecie prosto siada, kiwa głową na sąsiada.  

Ster rakiety w ruch już wprawia, choć to wcale nie zabawa,  

i rakieta się unosi, bo ją o to ładnie prosi.  
 

Rodzic zachęca dziecko do naśladowania jego gestów oraz powtarzania rymowanki.  

 

3. Kosmiczne echo – realizacja prostych układów rytmicznych proponowanych przez Rodzica  

poprzez wyklaskiwanie, wytupywanie.  

Przykładowe rytmy.  

 
4. Zabawa klasyfikacyjna Od najmniejszej do największej.  

Potrzebne będą papierowe gwiazdki i tacki (w załączniku). 

Dziecko zbiera papierowe gwiazdki rozsypane przez Rodzica na dywanie. Układa je na tackach 

zgodnie z ich wielkością.  

Następnie układa łańcuch z gwiazdek z zastosowaniem rytmu: mała, większa, największa, 

mała, większa, największa (trzy sekwencje).  



5. Zabawa rozwijająca inwencję twórczą – Niebo pełne gwiazd.  

Potrzebne będą gwiazdki różnych rozmiarów, granatowa kartka, klej (w załączniku). 

 

Dziecko przykleja gwiazdki różnych rozmiarów na granatowej kartce oraz księżyc – tworzy 

własną kompozycję.  

 

Przykład: 

 
 

Dla chętnych dzieci bajka „Wyprawa na księżyc”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bGhQ_bOTQ-g 

 

 

Kochane Dzieci! Drodzy Rodzice! 

Dziękujemy bardzo za wspólną pracę i zabawę oraz za piękne zdjęcia       

Pozdrawiamy! 

https://www.youtube.com/watch?v=bGhQ_bOTQ-g

