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Drodzy nauczyciele 
Wszechświat pobudza wyobraźnię. Wystarczy spojrzeć w rozgwieżdżone 

niebo, bo któż z nas nie zachwycił się, widząc na niebie strukturę Drogi 

Mlecznej? Czy możemy obojętnie patrzeć na gwiazdozbiory? Dzieci intuicyjnie 

wyczuwają piękno Wszechświata. Wystarczy odpowiednio je zmotywować, by 

zaczęły stawiać pytania. 

Nasz MINI ZESTAW Kosmiczna przygoda Mikołaja! został opracowany po to, 

aby przybliżyć dzieciom temat KOSMOSU. Zestaw jest uniwersalny i może być 

wykorzystany zarówno w grupie dzieci młodszych jak i starszych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z życzeniami sukcesów, 
radości z wykonywanej pracy 
oraz satysfakcji z jej efektów 

Przedszkolankowo.pl 
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Zalety pakietu: 
• Zestaw pomocy jest klarowny, plansze są przejrzyste, a karty pracy zostały opracowane                    

z myślą o dzieciach młodszych i starszych. 

• Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych jest cennym źródłem inspiracji, a umieszczony         

w pakiecie Poradnik ma za zadanie pomóc nauczycielowi w prowadzeniu zajęć dotyczących 

kosmosu.  

• Dodatkowe elementy pakietu takie jak: autorski tekst wiersza, opis zabaw itd., pozwoli 

nauczycielowi na zorganizowanie ciekawych zajęć. 

 

Co zawiera zestaw: 

 

• Pomoce włożone są do pudełka, w którym znajdziecie: Poradnik, płytę CD z prezentacjami 

multimedialnymi, karty pracy, plansze demonstracyjne. 

• Karty pracy: do pakietu zostało dołączanych 7 kart pracy wydrukowanych na papierze 160g. Dzięki 

przygotowanym zadaniom dzieci będą miały okazję doskonalić: umiejętność przeliczania, 

sprawność manualną, percepcję wzrokową, doskonalić analizę i syntezę sylabową oraz inwencję 

twórczą i logiczne myślenie. 

• Plansze demonstracyjne:  w zestawie znajdziecie 4 plansz, wydrukowane na papierze fotograficznym 

180g i zalaminowane 5 ilustracji do wiersza oraz 3 arkusze z emblematami potrzebnymi do 

stworzenia Układu Słonecznego. 

• Poradnik: w którym zawarto autorski tekst wiersza, opis zabaw, ciekawostki o kosmosie oraz 

pomysły na prace plastyczno – techniczne. 

• Prezentacje multimedialne: do zestawu zostały opracowane prezentacje multimedialne: UKŁAD 

SŁONECZNY, POJAZDY KOSMICZNE oraz MIKOŁAJ KOPERNIK. Na końcu każdej prezentacji 

znajdziecie zadania dla przedszkolaka. 

• Dodatkowe pomoce: na płycie znajdziecie jeszcze dodatkowe plansze do samodzielnego wydruku i 

są to plansze przedstawiające: stację kosmiczną, galaktykę, łazik na Marsie, człowieka na 

Księżycu, satelitę, astronauta, kapsuła, Mikołaja Kopernika.  

 



6 
 

Wiersz 
„Kosmiczna przygoda Mikołaja” 

Magdalena Tokarczyk 

Olga Adamowicz 

Dzisiaj opowiem wam o Mikołaju, nie ma co tu kryć, 

którego marzeniem było astronautą kiedyś być. 

I przyszła pora gdy stał się cud 

Mikołaj w kosmos rakietą poleciał i już! 

Zaraz gdy tylko atmosferę Ziemi opuścił bezpiecznie 

ujrzał bezkres kosmicznej Drogi Mlecznej. 

Bo tak się nasza galaktyka nazywa. 

A co w niej zobaczył Mikołaj? Co się w niej ukrywa? 

Gwiazdy, planety no i komety… 

Największa gwiazdą jest Słońce potężne, 

a dookoła niego 8 planet po orbitach krąży. 

Najpierw drobniutka planeta – Merkury. 

Druga to Wenus, a trzecia to Ziemia – błękitna jak chmury. 

Za Ziemią naszą Mars dumnie krąży, 

a za Marsem Jowisz drogą swoją dąży. 

Tuż za nim na pierścieniu Jowisza Mikołaj gna w rakiecie. 

I z daleka widzi jeszcze dwie krążące po swych orbitach planty. Jakie? Czy Wy wiecie? 

To Uran i Neptun w kosmicznej przestrzeni krąży. 

Mikołaj chce to wszystko zobaczyć, ale nie wie czy zdąży. 

Wciąż rakietą lata, czas mu się już skraca. 

Zwiedza każdą planetę - bo to jego jako, astronauty praca. 

Po drodze mija gwiazd tysiące. 

I planety co zwą się karłowate – do pozostałych planet należące. 

A do nich na pewno zaliczamy: Pluton, Haumea, Makamake i Eris. 

Tuż obok rakiety kometa przelatuje, a za kometą satelita w przestrzeni dryfuje. 

Mikołaj lotem był zmęczony, zgasił w rakiecie silnik. 

Wylądował na księżycu gdzie urządził sobie piknik. 

Nagle co zobaczył? Statek gwiezdnych ufoludków. 

Co również na księżycu piknik urządzili 

i razem z Mikołajem się zaprzyjaźnili. 

Gdy już Mikołaj poczuł zmęczenie wielkie. 
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Udał się do swojej rakiety na krótką drzemkę. 

Lecz gdy się obudził ku wielkiemu zaskoczeniu. 

Zorientował się w tempie błyskawicznym, 

że leży w swoim łóżku, a nie w statku kosmicznym. 

To wszystko było tylko snem pięknym, 

lecz w pamięci Mikołaja zostanie to wspomnienie o kosmosie wielkim 

i marzenie jakim jest latanie. 

 

Pytania do tekstu: 

1. Kto poleciał w kosmos? 

2. Jak się nazywa nasza galaktyka? 

3. Jakie planety widział Mikołaj? 

4. Którą z kolei planetą jest Ziemia? 

5. Z kim zaprzyjaźnij się Mikołaj? 

6. Jak skończyła się kosmiczna przygoda? 

Do wiersza zostały przygotowane ilustracje oraz prezentacja multimedialna Układ Słoneczny. Jak również 

podczas czytania wiersza można wspólnie z dziećmi tworzyć Układ Słoneczny z załączonych do zestawu 

emblematów planet, pojazdów kosmicznych itd.  
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Dodatkowe pomoce 
czyli kosmiczne zabawy i ciekawostki… 

 
UKŁAD SŁONECZNY 

Czy wiesz że… 
 

Cały świat i wszystko poza nim jest wszechświatem. Są w nim wszystkie planety, gwiazdy, Ziemia, zwierzęta, 

rośliny, Ty i ja. 

 

Czarna dziura to kosmiczna pułapka, jest niewidoczna i wciąga wszystko do środka, nawet światło. Zanim Czarna 

Dziura stała się Czarną Dziurą była gwiazdą, której powierzchnia wszystko silnie przyciąga (mówimy, że miała silną 

grawitację) - właśnie dlatego wchłonęła samą siebie i zapadła się w sobie tworząc dziurę. 

 

Nasza planeta Ziemia ma 7 sąsiadów, cała ta rodzina, w sumie 8 planet, krąży wokół Słońca tworząc Układ 

Słoneczny (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun). 

 

W Układzie Słonecznym poza planetami są również takie ciała niebieskie jak: księżyce, planetoidy oraz komety. 

 

Astronomowie na ogół nadają galaktykom numery zamiast imion. Tylko niektóre mają swoje nazwy, które 

odpowiadają ich wyglądowi - Droga Mleczna – jest galaktyką, w której znajduje się nasza Ziemia. 

 

SŁOŃCE 

Czy wiesz że… 
 

Słońce jest gwiazdą. Słońce to najjaśniejszy obiekt na niebie i główne źródło energii docierającej do Ziemi. 

 

Temperatura w najchłodniejszym miejscu Słońca jest 25 razy wyższa niż w piekarniku - wynosi 5500 stopni 

Celsjusza. Wewnątrz temperatura sięga 15 milionów stopni Celsjusza. 

 

Słońce zużywa 30 milionów ciężarówek paliwa na sekundę. 

 

Dzięki Słońcu nasze ciało wytwarza melatoninę, substancję która nastawia nasz zegar biologiczny. Kiedy jest 

rozregulowany mamy trudności z zasypianiem lub z budzeniem się. 

 

Pod wpływem promieni słonecznych w skórze wytwarza się też witamina D. 
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ZIEMIA  

Czy wiesz że… 
Ziemia to trzecia planeta od Słońca. 

 

Z kosmosu widać na niej niebieskie oceany i morza oraz zarysy lądów. Na Ziemi jest dużo więcej wód niż lądów 

dlatego naszą planetę nazywamy Błękitną Planetą. Powszechnie wiadomo, że oceany istnieją od 4 miliardów lat, 

jednak wciąż dociekane jest pochodzenie wody na Ziemi. 

 

Jest to jedyna znana obecnie planeta w kosmosie, na której jest życie i woda. Było to możliwe dzięki wodzie i 

ziemskiej atmosferze, w której jest tlen potrzebny wielu organizmom do oddychania.  

 

Na Ziemi występuje dzień i noc, ponieważ planeta obraca się wokół własnej osi oraz występują pory roku, ponieważ 

Ziemia krąży wokół Słońca. 

 

Ziemia składa się z kilku warstw. Niektóre są twarde, a inne są tak gorące, że stopiły się na gęstą maź 

przypominającą kleiste toffi. Wnętrze Ziemi jest stałe, pomimo, iż istniejąca tam temperatura 5000 stopni Celsjusza 

mogłaby roztopić nikiel i żelazo - główne składniki jądra. Ciśnienie jest tak duże, że substancje te są stałe. W 

samym środku Ziemi jest bardzo gorąco, aż 150 razy cieplej niż w bardzo upalny letni dzień. 

 

Ziemia nie jest idealnie okrągła, jest nieco spłaszczona na dole i górze, i wybrzuszona na środku. 

 

Wędrówka dookoła Ziemi na pieszo trwająca bez ustanku - dzień i noc, zajęłaby piechurowi ponad rok. 

 

Ziemia jest bardzo stara, ma ponad 4,5 miliarda lat. 

 

Lądy na Ziemi zmieniają swój kształt i położenie. Np. Ty mieszkając w Polsce oddalasz się co roku aż o 4 cm od 

swojego amerykańskiego kolegi. 

 

KSIĘŻYC 

Czy wiesz że… 

 
Księżyc to jedyny kosmiczny obiekt odwiedzony przez człowieka. 

 

Księżyc to naturalny satelita Ziemi. 

 

Księżyc nie świeci, tylko odbija światło Słońca. Obserwując Księżyc z Ziemi wydaje się nam, że zmienia on swój 

kształt, ponieważ krąży on wokół Ziemi i jego położenie względem Słońca i Ziemi zmienia się, dlatego za każdym 

razem widzimy jego inną część. Gdy znajduje się on dokładnie między Słońcem a Ziemią, my na Ziemi nie widzimy 

go wcale. Dzieje się tak dlatego, ponieważ widoczna z Ziemi jego tarcza nie jest oświetlona przez promienie 

słoneczne. Mówimy wtedy, że jest nów. Pełnia natomiast, to moment, w którym widoczna z Ziemi tarcza Księżyca 

jest całkowicie oświetlona.  

 

Na Księżycu nie ma wiatru, pozostawiane na nim ślady astronautów pozostaną tam na wieki. 
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MIKOŁAJ KOPERNIK 

Czy wiesz że… 
 

Wstrzymał Słońce ruszył Ziemię 

polskie go wydało plemię… 

 
Mikołaj Kopernik - wielki astronom polski, twórca teorii heliocentryzmu. Udowodnił, że Ziemia i planety krążą wokół 

nieruchomego Słońca. 

 

Urodzony w Toruniu 19 lutego 1473 roku w rodzinie kupca Mikołaja i Barbary. Według badań dotyczących 

pochodzenia rodu Koperników, wywodzi się on ze Śląska.  

 

Był polskim astronomem, matematykiem, prawnikiem, ekonomistą, strategiem, lekarzem, astrologiem, kanonikiem 

warmińskim i duchownym katolickim. Jego najważniejszym dziełem jest obrót sfer niebieskich (De revolutionibus 

orbium coelestium), w którym opisał heliocentryczną wizję świata w sposób wystarczająco szczegółowy, by mogła 

stać się naukowo użyteczna. Na podstawie obserwacji nieba stwierdził, że Ziemia krąży wokół Słońca. Było to 

odkrycie przełomowe dla rozwoju nowoczesnej nauki. Wcześniej sądzono bowiem, że inne planety obiegają 

nieruchomą ziemię.  

 

POJAZDY KOSMICZNE 

Czy wiesz że… 

 
Statek kosmiczny to statek latający oraz poruszający się poza atmosferą Ziemi. Pojazd ten musi być wyniesiony i 

rozpędzony do odpowiedniej prędkości przez silniki napędowe. Współczesne statki kosmiczne wynoszone są w 

górę dzięki napędowi rakietowemu, który wytwarza siłę odrzutu. Wyróżnia się kilka rodzajów statków kosmicznych: 

• rakieta 

• wahadłowiec 

• samolot kosmiczny 

• sonda kosmiczna 

• sztuczny satelita. 

 

Pierwszym załogowym statkiem kosmicznym był radziecki Wostok. 12 kwietnia 1961 roku Jurij Gagarin odbył 

pierwszy załogowy lot orbitalny. 5 maja 1961 roku Alan Shepard – pierwszy Amerykanin w kosmosie wykonał lot 

suborbitalny w statku Mercury. Dopiero 20 lutego 1962 roku John Glenn – jako pierwszy Amerykanin osiągnął 

orbitę okołoziemską. 

 

Łazik to rodzaj sondy kosmicznej, posiadający możliwość poruszania się po powierzchni ciała, na którym 

wylądował (planety lub księżyca, w planach także planetoid).  

 

Łunochod 1 (chodzący po księżycu) radziecki pojazd bezzałogowy dostarczony został na Księżyc w 1970 roku 

przez statek Łuna 17, w ramach misji o tej samej nazwie. Ważył 756 kg, miał wysokość 135 cm, długość 170 cm i 

szerokość 160 cm. Przewidywano, że pojazd będzie działał 3 miesiące, trwało to aż 11,5 miesiąca.   

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Statek_lataj%C4%85cy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atmosfera_ziemska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87_kosmiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_rakietowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rakieta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wahad%C5%82owiec_kosmiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samolot_kosmiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sonda_kosmiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuczny_satelita
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wostok_(statek_kosmiczny)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jurij_Gagarin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alan_Shepard
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lot_suborbitalny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lot_suborbitalny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mercury_3
https://pl.wikipedia.org/wiki/John_Glenn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sonda_kosmiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Planeta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naturalny_satelita
https://pl.wikipedia.org/wiki/Planetoida
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KOSMICZNE PRACE PLASTYCZNE 
Poniżej znajdziecie kilka pomysłów na prace plastyczne, które możecie wykonać wspólnie 

z dziećmi przy okazji realizowania tematu dotyczącego KOSMOSU. 

 

GALAKTYKA W SŁOIKU 
 

Potrzebujecie:  
• dla każdego dziecka słoika z nakrętką, barwników spożywczych (niebieski, czerwony), wody, 

brokatu, patyczków do mieszania, waty 

 

Wykonanie:  
Barwniki rozpuszczamy w wodzie – każdy kolor w osobnym pojemniku. Wlewamy do 1/3 wysokości słoika 

wodę zabarwioną na niebieskiego, a następnie wkładamy kawałek waty do wysokości płynu. Dla lepszego 

efekty wsypujemy brokat, a następnie delikatnie mieszamy. Wkładamy kolejny kawałek waty (mniej więcej 

taki sam jak poprzednio) i zalewamy wodą zabarwioną na czerwono. Dosypujemy brokat i delikatnie 

mieszamy. Galaktyka gotowa. Pozostaje nam zakręcić słoik.  

 

RAKIETA LUB UFOLUDEK Z PUDEŁEK 
 

Potrzebujecie:  
• dla każdego dziecka małych pudełek, kolorowego papieru, folii aluminiowej, nożyczek, kleju,  

 

Wykonanie:  
Zadaniem dzieci jest sklejenie małych pudełek, tak by powstała rakieta lub ufoludek. Następnie owijamy 

całość folią aluminiową, a z kolorowego papieru wycinamy różne detale i naklejamy na wcześniej 

przygotowany statek kosmiczny lub ufoludka. 

 

POJAZD UFOLUDKÓW 
 

Potrzebujecie:  
• dla każdego dziecka po dwa talerze styropianowe lub plastikowe lub kubeczek i talerz ze 

styropianu lub jednorazowy, plastikowy, farby, klej magik, nożyczki, folia aluminiowa lub 

holograficzna, sznurek, taśmę samoprzylepną, 

 

Wykonanie:  
W zależności od tego czy pracę wykonujecie ze styropianowych naczyń lub plastikowych pierwszą część 

pracy wykonują dzieci lub nauczyciel.  



12 
 

PRACA WYKONANA ZE STYROPIANU: na początku w kubeczku lub w jednym z talerzy robimy 

pośrodku dziurkę ołówkiem, a następnie przeciągamy sznurek robiąc pętelkę, od wewnątrz przyklejamy 

taśmą. To będzie uchwyt, za który możemy powiesić później nasze spodki. Następnie sklejamy ze sobą 

oba talerzyki lub talerzyk z kubeczkiem. Poniżej możecie zobaczyć sposób sklejenia (aby całość była 

stabilniejsza nauczyciel może skleić ze sobą dwa elementy za pomocą kleju na gorąco). Następnie 

mieszamy farby z odrobiną kleju magik. W ten sposób farba będzie lepiej pokrywać zarówno styropianową 

jak i plastikową powierzchnię. Gdy farba wyschnie, możemy ozdobić statek za pomocą kawałków folii 

aluminiowej lub powycinanym detali z folii holograficznej. 

PRACA WYKONANA Z PLASTIKOWYCH (JEDNRAZOWYCH) TALERZY: zadaniem nauczyciela jest 

wcześniej zrobić dziurkę w jednym z talerzy przez, który przeciągamy sznurek i mocujemy go od środka 

za pomocą taśmy. Następnie postępujemy jak w przypadku wykonywania statków ze styropianowych 

naczyń.  

SPOSOBY  ŁĄCZENIA:  

 

TALERZ Z TALERZEM KUBEK Z TALERZEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

UWAGA: możecie również przygotować spodek ufoludków z jednego papierowego talerza lub jednej 

plastikowej miseczki. 

 

CZŁOWIEK NA KSIĘŻYCU 
 

Potrzebujecie:  
• dla każdego dziecka małego słoiczka z zakrętką, folii aluminiowej, brokatu, cekin w kształcie 

gwiazdek, wody, niebieskiej farby, barwnika lub atrament, plasteliny lub modeliny (można użyć 

również gotowych figurek astronautów lub rakiety), klej na gorąco (lub klej magik, ale wtedy 

musimy poczekać aż klej całkowicie wyschnie), 

 

Wykonanie:  
Jeżeli nie macie gotowych figurek astronautów lub rakiety kosmicznej najpierw należy ulepić z plasteliny 

lub modeliny swojego astronautę lub rakietę. Gdy mamy to gotowe z folii aluminiowej robimy kulkę (dosyć 

sporą) to będzie nasz księżyc, który należy przykleić do wewnętrznej strony zakrętki. Do księżyca 

przyklejamy naszą rakiet lub astronautę (nie jest to jednak konieczne). Następnie do słoika wlewamy 

wodę zabarwioną delikatnie na niebiesko i wsypujemy brokat i cekiny. Zakręcamy całość wcześniej 

przygotowaną zakrętką z księżycem i astronautą lub rakietą. Gdy odwróćmy słoik powstanie nam coś na 
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zasiądzie kuli śnieżnej, tylko że tym razem brokat to będą gwiazdy, jeżeli nie przykleiliście astronauty lub 

rakiety będziemy mogli zaobserwować stan nieważkości lub lot rakiety. 

 

UKŁAD SŁONECZNY 
 

Potrzebujecie:  
• dla każdego dziecka czarnych kartek z bloku technicznego, plastelinę, białych kredek, 

 

Wykonanie:  
Na początku zadaniem dzieci jest uformowanie kuli z żółtej plasteliny i przyklejenie jej na środku – to 

będzie słońce. Następnie wokół słońca należy narysować białą kredką 8 okręgów (każdy większy od 

poprzedniego) – to będą orbity, po których poruszają się planety. Następnie z innych kolorów plasteliny 

należy uformować 8 kulek, i przykleić je na orbitach – to będą planety. Przed rozpoczęcie pracy możecie 

z dziećmi ustalić kolory oraz wielkość poszczególnych planet pamiętając, że Jowisz jest największy, 

Saturn ma jeszcze dookoła siebie pierścień, Mars to czerwona planeta, a Ziemia błękitna. Ziemi można z 

plasteliny dorobić zielone detale. 

 

UFOLUDEK W SPODKU 
 

Potrzebujecie:  
• dla każdego dziecka przeźroczystego kubeczka jednorazowego, jednorazowego lub 

papierowego talerza, papieru kolorowego, plasteliny, nożyczek, farb oraz kleju magik, 

 

Wykonanie:  
Na początku zadaniem dzieci pomalowanie farbą wymieszaną z klejem magik plastikowego talerza. Gdy 

talerz będzie schną, w tym czasie dzieci z plasteliny formują swojego ufoludka oraz wycinają detale z 

papieru kolorowego, którym ozdobią spodek. Gdy talerz już wyschnął, na jego środku przyklejamy 

ufoludka, a następnie przykrywamy go przeźroczystym kubeczkiem jednorazowym, który przyklejamy do 

talerza. Potem wystarczy ozdobić całość elementami wyciętymi z kolorowego papieru. Poniżej znajdziecie 

sposób sklejenie kubeczka z talerzem. 

SPOSÓB ŁĄCZENIA:  

 

KUBEK Z TALERZEM 

 

 

 

 

 
.  
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KOSMICZNY KAMIEŃ 
 

Potrzebujecie:  
• dla każdego dziecka kamyka, farby, pędzle, klej magik, brokat, 

 

Wykonanie:  
Na początku mieszamy farby z klejem magik, w ten sposób farba lepiej pokryje kamienie. Pędzlem robimy 

plamy na kamieniach, a następnie posypujemy brokatem. GOTOWE! 

 

KOSMOS 
 

Potrzebujecie:  
• dla każdego dziecka kartki z bloku technicznego, którą należy obkleić folią aluminiową, farby 

zmieszane z klejem magik, pędzle, brokat lub cekiny w kształcie gwiazd, 

 

Wykonanie:  
Zadaniem dzieci jest przygotowanie kosmicznego obrazka na błyszczącej stronie folii aluminiowej. Dzieci 

mogą narysować planety, ufoludka lub rakietę kosmiczną, a dookoła niej gwiazdy. Na koniec gotowy 

obrazek mogą również posypać brokatem lub cekinami w kształcie gwiazdek (brokat przyklei się do farby, 

którą wcześniej wymieszaliście z klejem magik). 

 

UKŁAD SŁONECZNY Z KOLOROWYCH ZAKRĘTEK 
 

Potrzebujecie:  
• dla każdego dziecka czarnej kartki z bloku technicznego, białe kredki, klej magik, kolorowe 

zakrętki z butelek (w różnych rozmiarach) oraz po jednej złotej zakrętce od słoika – to będzie 

Słońce, klej z brokatem, 

 

Wykonanie:  
Zakrętkę ze słoika przyklejamy do kartki smarując klejem jej krawędzie.  Następnie wokół słońca należy 

narysować białą kredką 8 okręgów (każdy większy od poprzedniego) – to będą orbity, po których 

poruszają się planety. Pozostałe zakrętki to planety, które należy przykleić na orbitach. Na zakończenie 

można białą kredką lub klejem z brokatem narysować kilka gwiazdek. 
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KOSMICZNE ZABAWY 
 

Poniżej znajdziecie kilka przykładów zabaw, które można przeprowadzić w swoich salach 

podczas zajęć dotyczących KOSMOSU. Zabawy są jedynie inspiracją i można je dowolnie 

modyfikować. 
 

DESZCZ METEORÓW 

ZABAWY Z CHUSTĄ ANIMACYJNĄ 
 

Do zabawy potrzebujecie:  
• chustę animacyjną, kulki zrobione z gazet, 

 

Przebieg zabawy:  

Najpierw należy z gazet uformować kulki – to będą nasze meteoryty, które wrzucamy na rozłożona chustę. 
Dzieci delikatnie poruszają chustą tak by meteoryty nie spadły, ale na HASŁO: DESZCZ METEOYTÓW, 
zadaniem dzieci jest tak poruszać chustą, aby meteoryty z niej spadły. 

 

KOSMITA 

MASAŻ RELAKSACYJNY W PARACH 
 

Do zabawy potrzebujecie:  
• tekst rymowanki (autor M. Tokarczyk), 

 

Przebieg zabawy:  

Dzieci dobierają się parami, a następnie siadają tak, by jedno z nich było odwrócone plecami, a zadaniem 
drugiego jest rysowanie koledze na plecach. Nauczyciel czyta tekst i demonstruje poszczególne ruchy: 
 
 
Jest we wszechświecie taka mała planeta – rysowanie małego kółka 
Gdzie mieszka z antenką na głowie Ufcio – mały kosmita – rysowanie kółka, oczu, nosa, buzi i antenki 
Ufcio swój domek ma – rysowanie domku 
i spodek kosmiczny również ma. – rysowanie spodka 
A jego uszy szpiczaste są – głaskanie po uszach 
i co się dzieje w kosmosie dokładnie słyszą. – zatykanie ucha koledze 
A gdy Ufcio nudzi się, spodkiem lata wkoło… – rysowanie kółek 
Bo tak jest jemu wesoło! – łaskotanie kolegi 
 
Potem następuje zamiana, dziecko które masowała obraca się tyłem do kolegi, który tym razem będzie 
masował. 
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START RAKIETY 

ZABAWA RUCHOWA 
 

Do zabawy potrzebujecie:  
• do zabawy możemy użyć nagrania ze startu rakiety, 

 

Przebieg zabawy:  

Dzieci przykucają na dywanie z rękoma w górze (robimy czubek rakiety). Powoli odliczmy od 10 do 1, a 
na HASŁO: START! Dzieci wyskakują do góry. 

 

RUCH NA ORBICIE 

ZABAWA RUCHOWA 
 

Do zabawy potrzebujecie:  
• emblematów: Słońca, Księżyca, rakiety, gwiazd  oraz 8 planet, lin, 

 

Przebieg zabawy:  

Na dywanie rozkładamy 8 lin tworząc okręgi – to będą orbity, po których poruszają się planety. Dzieci 
losują jeden z emblematów, a następnie ustawiają się w odpowiednich miejscach. Dziecko, które 
wylosowało Słońce ustawia się w centralnym miejscu przygotowanego na dywanie Układu Słonecznego, 
następnie na odpowiednich orbitach, we właściwej kolejności ustawiają się dzieci, które wylosowały 
emblematy z planetami i poruszają się po swoich orbitach. Dziecko, które wylosowało Księżyc ustawia 
się w pobliżu Ziemi. Dziecko, które wylosowało rakietę, będzie dobywało swój lot w kosmosie, a dzieci, 
które wylosowały emblematy gwiazd ustawiają się w dowolnym miejscu i wyciągają ręce do góry z 
równoczesnym zaciskaniem dłoni – pokazują mruganie gwiazd. Potem może nastąpić zamiana miejsc. 
 

SŁOŃCE PARZY 

ZABAWA RUCHOWA 
 

Do zabawy potrzebujecie:  
• piłki, 

 

Przebieg zabawy:  

Dzieci stoją w kole na dywanie, nauczyciel rzuca piłkę z równoczesnym wymienianiem nazw planet. Na 
HASŁO: SŁOŃCE! nie można złapać piłki. Dziecko, które złapie piłkę siada. Wygrywa dziecko, które 
dotrwa do końca zabawy. 
 
 
 

 


