
DRODZY RODZICE I KOCHANE DZIECI 

Rozpoczynamy następny temat. Mamy nadzieję, że zabawy jakie przygotowałyśmy 

dla Was, sprawią Wam wiele radości i miło spędzicie czas.. 

                                    Pani Gienia i Pani Marzenka 

 

Temat: Mali odkrywcy 

             06.04.2021 – 09.04.2020 

 Drodzy rodzice prosimy o pomoc w realizacji tematów. 

1. Warto być dociekliwym  

• „Tajemnicza kałuża” Joanna M. Chmielewska – rozmowa o 

dociekliwości na podstawie opowiadania. 

Tajemnicza kałuża 

Laura zasypywała wszystkich pytaniami: 

– Z czego są zrobione chmury? Skąd się bierze deszcz? Dlaczego kałuże 

wysychają? Skąd bociany wiedzą, kiedy odlecieć do ciepłych krajów? Kto nauczył 

ptaki budować gniazda? Czemu ludzie muszą spać? Na niektóre pytania rodzice 

umieli odpowiedzieć od razu, na inne musieli poszukać odpowiedzi. Ale kiedy 

odpowiedzieli na jedno, Laura zaraz zadawała drugie, potem trzecie, czwarte, 

piąte i następne.  

Rodzicom czasami brakowało cierpliwości. Odpowiadali „Nie wiem” albo 

„Sprawdzę później, jak mi przypomnisz”. 

Pewnego dnia Laura zauważyła w kącie ogrodu tuż przy płocie kałużę. Nikt inny 

pewnie nie zwróciłby na nią uwagi, bo przecież kałuże po deszczu to coś zupełnie 

normalnego. Ale Laura znała wszystkie kałuże w pobliżu swojego domu. Pojawiały 

się zazwyczaj w tych samych miejscach, a w kącie ogrodu nigdy wcześniej kałuży 

nie było. Laura była tego pewna. Lubiła bawić się pod płotem, a przedwczoraj po 

deszczu właśnie z tego miejsca obserwowała małą koparkę, która kopała dół tuż 

za ogrodzeniem sąsiadów. Wtedy było tu sucho. A dzisiaj znowu spadł deszcz i po 

nim pojawiła się ta nowa kałuża. 

„Im więcej kałuż, tym lepiej” – pomyślała Laura i pobiegła do domu po kalosze. 

Bardzo lubiła przeskakiwać przez kałuże, rozchlapywać wodę wokoło, robić łódki z 

patyków i liści, dmuchać na nie i patrzeć, jak pływają. Szkoda tylko, że kałuże tak 

szybko wysychały. 

Po dwóch dniach wszystkie znikły. Wszystkie, oprócz tej nowej w kącie ogrodu. 



Laura pobiegła do mamy. 

– Dlaczego kałuża przy płocie nie wyschła? 

– Nie wiem – mruknęła mama, nie odrywając wzroku od kartki, na której coś 

pisała. 

Tata też nie wiedział, więc Laura postanowiła, że sama spróbuje wyjaśnić 

zagadkę. Wróciła do kałuży. Wydawało jej się, że wody jest nawet więcej niż na 

początku. Ale czy to możliwe? 

Dziewczynka wzięła wiaderko i zaczęła wybierać wodę. Lecz kałuża, zamiast 

znikać, powiększała się i była coraz głębsza. 

– Lauro, sprawdź, czy w skrzynce nie ma jakiegoś listu – zawołała mama. 

Skrzynka na listy znajdująca się za furtką na płocie była pusta. Ale Laura nawet 

do niej nie zajrzała, bo zaciekawiło ją coś innego. Kilka płytek chodnikowych przy 

płocie dzielącym jej ogród od ogrodu sąsiadów lekko się zapadło.  

Kiedy Laura stanęła na jednej, spomiędzy płytek wypłynęło trochę wody, a 

dziewczynka miała wrażenie, jakby była w łódce na jeziorze. „Skąd się wzięła ta 

woda?”, zastanawiała się dziewczynka. I nagle ją olśniło – przecież po drugiej 

stronie płotu znajduje się tajemnicza kałuża. To musi mieć jakiś związek. Może 

pod chodnikiem płynie podziemna rzeka? 

Laura szybko pobiegła po rodziców. Ci zawołali sąsiada, a sąsiad – pana z 

pogotowia wodociągowego. Całe szczęście, że go wezwał. Bo niewiele brakowało, 

a mogłyby się zapaść chodnik i jezdnia. Wszystko przez to, że koparka podczas 

pracy u sąsiada uszkodziła rurę z wodą i nikt tego nie zauważył. 

– Dziękuję, Lauro. Bystra z ciebie dziewczynka – pochwalił Laurę sąsiad, 

wręczając jej czekoladę. 

– Jeszcze dziś fachowcy przyjadą naprawić rurę. 

– Ciekawe, jak to zrobią? Czy pan wie? Przyjedzie koparka? Będą zaklejać dziurę? 

A może 

wymienią całą rurę? Albo tylko kawałek? 

– Nie mam pojęcia. Ale może chcesz przyjść zobaczyć? 

– No pewnie! – Laura aż podskoczyła z radości. – Będę miała do panów mnóstwo 

pytań! 

• Następnie dziecko odpowiada na pytania: Co Laura lubiła robić 

najbardziej? Jaka według was była Laura? Co zaobserwowała dziewczynka 

pewnego deszczowego dnia? Co się wtedy stało? Jak udało się zaradzić 



przykremu zdarzeniu, kto pomógł? Dlaczego tak szybko została odkryta 

awaria? 

Co to jest dociekliwość? Czy to dobrze być dociekliwym? Dlaczego? Jak 

zachowuje się ktoś\ dociekliwy? 

 

• Gimnastyka przedszkolaka 

https://wordwall.net/pl/resource/8562359/gimnastyka-otw%C3%B3rz-

pude%C5%82ko 

 

• Karty Pracy 3. Strona 24–25 – wypowiedzi na temat ilustracji, 

odszukiwanie przedmiotów, czytanie nazw.  

 

• Spacer z rodzicami po okolicy zamieszkania –  obserwacja najbliższego 

otoczenia przyrodniczego i społecznego. Zwrócenie uwagi na cechy pogody, 

szukanie oznak budzącej się wiosny. 

 

2. Podróż w kosmos  

 

• Gimnastyka przedszkolaka 

https://wordwall.net/pl/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka 

 

• Ile planet ma Układ Słoneczny? 

 

Obecnie znanych jest osiem planet Układu Słonecznego, które obiegają Słońce po 

eliptycznych orbitach. Każda z planet krąży w tym samym kierunku w jakim 

Słońce obraca się wokół własnej osi. Planety Układu Słonecznego to, w kolejności 

od Słońca: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/8562359/gimnastyka-otw%C3%B3rz-pude%C5%82ko
https://wordwall.net/pl/resource/8562359/gimnastyka-otw%C3%B3rz-pude%C5%82ko
https://wordwall.net/pl/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka


 

Układ Słoneczny i planety: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i 

Neptun (oraz niegdyś uważany za planetę Pluton). 

 

Słuchanie wiersza „Planety” B. Formy 

 

Słońce to gwiazda, świeci na niebie. 

Ciepłe promienie wysyła do Ciebie. 

Merkury, Wenus to Słońca sąsiedzi, 

może je człowiek kiedyś odwiedzi? 

 

Potem jest Ziemia, wszyscy ją znamy. 

Za Ziemią Mars częściowo zadbany. 

Pokryty pyłem oraz skałami 

i nieczynnymi już wulkanami. 

 

A dalej Jowisz, Saturn i Uran, 

Neptun hen w gwiezdnych chmurach. 

Wokoło Słońca się przemieszczają 

i tajemnice swoje wciąż mają. 



• P jak planeta – poznajemy litery – p, P. 

Mamo , tato pomóż uzupełnić czytając polecenia w kartach pracy. 

Praca z Kartą pracy 3 str. 26 – 27 prezentacja litery wielkiej i małej,  

str.  26 

- Ćwiczenia w czytaniu sylab na żółtym polu. Dziecko czyta – rodzic słucha i 

ewentualnie koryguje. 

Mamo, tato  przeczytaj polecenie pracy 

  - Sonda kosmiczna odwiedza gwiazdy z przedmiotami, w których nazwie jest  

głoska p. Narysuj drogę sondy i odczytaj , do której planety doleciała. 

Str. 27 

 - W których wyrazach ukrył się wyraz pas? Podkreśl go. Jeśli potrafisz, przeczytaj 

te wyrazy. 

 - Opowiedz, co widzisz na ilustracji. Przeczytaj tekst. 

 Wylep kształt z plasteliny lub ułóż z klocków , patyczków litery p. P  

 

 

„Lot rakiety” – zabawa ruchowa. Dziecko pokonuje slalom ułożony na podłodze 

np. z klocków, zabawek itp. 

3. Jak zostać astronautom 



• Ćwiczenia gimnastyczne na dobry początek 

- Podskoki obunóż jak małe piłeczki.  

           - W klęku podparty wykonujemy na przemian „koci grzbiet”, następnie 

„plecy                zapadnięte (wklęsłe)”. (około 8 powtórzeń) 

- Zabawa w pchanie taczek. Trzymamy za kostki nasze dziecko, a ono 

próbuje chodzić na rękach do przodu, do tyłu, zmieniać kierunek. (+/- do 

przejścia 15 metrów) 

     - Marsz na czworaka w podporze przodem. (+/- do przejścia 20 metrów w 

różnych kierunkach) 

 - Szybki sprint w miejscu. 

 

• Oglądanie książek z domowej biblioteczki, wybór książek dotyczących 

tematu: KOSMOS, ASTRONAUTA 

Jeśli dziecko nie posiada książek do tematu, można wykorzystać ciekawostki  

z internetu, oglądanie.      

• Gimnastyka dla przedszkolaka  



https://wordwall.net/pl/resource/1843609/gimnastyka/%c4%87wiczenia-z-

gazetami 

 

• Kosmos – animacja edukacyjna 

https://youtu.be/ahkKIg8NVS0 

• Całą gamę kosmicznych dźwięków można znaleźć na stronie NASA. 

• Sprawny astronauta - dzieci ilustrują ruchem treść piosenki – rymowanki. 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, pokazują odpowiednie części ciała. Śpiewają 

i pokazują coraz szybciej. 

  https://youtu.be/30BVfTvlsrE 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Kolana, pięty, kolana, pięty 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Oczy, uszy, usta, nos 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Kolana, pięty, kolana, pięty 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Oczy, uszy, usta, nos 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Kolana, pięty, kolana, pięty 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Oczy, uszy, usta, nos 

• Zabawy matematyczne dla astronautów. 

Praca z Kartą pracy 3 str. 28  

Rodzic czyta instrukcje i sprawdza poprawność wykonania, koryguje w 

razie potrzeby. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1843609/gimnastyka/%c4%87wiczenia-z-gazetami
https://wordwall.net/pl/resource/1843609/gimnastyka/%c4%87wiczenia-z-gazetami
https://youtu.be/ahkKIg8NVS0
https://soundcloud.com/nasa
https://youtu.be/30BVfTvlsrE


• Rakieta - praca plastyczna przestrzenna z wykorzystaniem np. rolek po 

papierze toaletowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Na nieznanej planecie 

 Wysłuchanie opowiadania „ Kosmiczna podróż” A. N 

Witajcie! Nazywam się Julka i chciałam opowiedzieć Wam niesamowitą przygodę, 

jaką przeżyłam. Pewnego ranka, gdy obudziłam się, zauważyłam, że na moją twarz 

padają promienie jasnopomarańczowego światła. Nie wiedziałam skąd się one 

pojawiły. Wstałam z łóżka, aby wyjrzeć przez okno. Zobaczyłam potężną rakietę i 

migoczące wokół niej światełka. Miała spiczasty kadłub i malutkie, okrągłe 

okienka. Wysyłała jaskrawe światło. Pospiesznie ubrałam się, włożyłam swoje 

ulubione dżinsy, sportowe buty i wygodna bluzkę i wybiegłam na podwórko. 

Ostrożnie stanęłam na progu rakiety. W jednej chwili otworzyły się drzwi, tak 

jakby zapraszała mnie do środka. Weszłam niepewnym krokiem do jej wnętrza. 

Były tam niezwykłe kanapy, migające ekrany komputerów, mnóstwo lampek 

kontrolnych. Na wieszaku wisiał kombinezon kosmonauty. Postanowiłam go 

włożyć. Usiadłam za sterem, pociągnęłam za drążek i z rakiety wydobył się dziwny 



dźwięk. Jak się okazało wystartowałam. Byłam podekscytowana. W jednym 

momencie znalazłam się nad ziemią. Spojrzałam przez okno. Wszystko było takie 

malutkie. Widok naszej planety z kosmosu zapierał dech w piersiach. Nawet nie 

zauważyłam jak znalazłam się pośród gwiazd. Oglądałam wirujące planety, 

przelatujące komety i świecące złocistym blaskiem gwiazdy. Nagle na horyzoncie 

pojawiła się przepiękna, pełna blasku, czerwona planeta. To na pewno Mars! 

Postanowiłam tam wylądować.  

      Kiedy wysiadłam z rakiety powitał mnie niewielki, zielony stworek o dużych 

oczach i antenkach na głowach. Przedstawił się jako Ufuś i zaprosił mnie do 

zwiedzenia swojej planety. Byłam zaskoczona, że mają tak rozwiniętą cywilizację. 

Zaskoczył mnie, a jednocześnie zachwycił sposób podróżowania kosmitów. Ich 

maleńkie, okrągłe i lśniące pojazdy cichutko pomykały z ogromną prędkością. 

Wsiadłam do jednego z nich i w ułamku sekundy przeniosłam się w stronę 

najjaśniejszego punktu planety. Znajdowało się tam laboratorium, z którego 

ufoludki obserwowały kosmos. Poprosiłam, aby skierowali teleskop w stronę 

ziemi. Zdziwiłam się, gdy na ekranie zobaczyłam swój dom i zatroskaną mamę 

spoglądającą w niebo. Zrozumiałam, że mama tęskni za mną i pora już wracać. 

Szybko pożegnałam się z nowymi przyjaciółmi, wsiadłam do swojej rakiety i 

pomknęłam w kierunku ziemi. To była niezapomniana przygoda. O wszystkim 

opowiedziałam mamie, jednak nie uwierzyła mi. Stwierdziła, że mam bujną 

wyobraźnię i powinnam zacząć pisać opowiadania. Posłuchałam jej rady. 

Opisałam swoją podróż, wypracowanie bardzo wszystkim się podobało.  

Na pewno wyśle je również swoim przyjaciołom w kosmosie.   

• Co przydarzyło się dziewczynce?- Zachęcenie dziecka do opowiedzenia 

przygody Julki swoimi słowami. 

Pytania do opowiadania  

- Jak na imię miała bohaterka opowiadania? 

- Co obudziło Julkę pewnego ranka? 

- Co zobaczyła Julka za oknem? 



- Co znajdowało się w rakiecie? 

- Co włożyła Julka zanim wystartowała rakietą? 

- W jaki sposób Julka uruchomiła rakietę? 

- Co zobaczyła Julka przez okno rakiety po wystartowaniu? 

- Jak wyglądała planeta, na której wylądowała Julka? 

- Kogo spotkała po wylądowaniu? 

- Jak miał na imię kosmita? 

- Gdzie zabrał Julkę kosmita? 

- Co zobaczyła Juka przez teleskop? 

- Dlaczego dziewczynka postanowiła wrócić na Ziemię? 

- Jak zareagowała mama, kiedy Julka opowiedziała jej o swojej przygodzie? 

• Słuchanie piosenki” Zielone ufoludki” z repertuaru zespołu Fasolki. 

 

 https://youtu.be/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,  

https://youtu.be/qb2jD8S5Ki4


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.  

 

• Rozmowa na temat treści piosenki. 

• Karta pracy 3 str. 29  ćwiczenie spostrzegawczości, budowanie 

wypowiedzi  

• Karta pracy 3 str. 30 sprawdzenie wiedzy ogólnej. 

• WESOŁY UFOLUDEK - narysuj ufoludka wg własnego pomysłu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dopasuj cyfry i znaki do działań. 



 



 



 



 

 


