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PONIEDZIAŁEK  

Dzisiejszy dzień zaczniemy od przeczytania tekstu – poproście o to mamę lub tatę. 

Da on nam odpowiedź na pytanie - czym będziemy się dzisiaj zajmować. 

„Kosmos”  

Nasza planeta to Ziemia. Krąży ona po orbicie dookoła słońca. Razem z nią krążą inne 

planety. Ziemię otacza atmosfera – ochronna powłoka- składająca się z mieszaniny gazów, 

zwanych – powietrzem. Powyżej atmosfery znajduje się kosmos, czyli przestrzeń z 

księżycem, słońcem, gwiazdami i innymi ciałami niebieskimi. Człowiek odbywający podróże 

w kosmosie to astronauta/kosmonauta. Ma on specjalny kombinezon, który pozwala na 

utrzymanie stałej temperatury ciała i ciśnienia. W kosmosie nie ma, bowiem stabilnej 

temperatury, w słońcu jest tam goręcej niż w piecu, a w cieniu zimniej niż w zamrażarce. 

Astronauta/kosmonauta ma też własny zapas tlenu potrzebny mu do oddychania. Do lotu 

służy mu rakieta, albo inaczej statek kosmiczny. Ludzie, którzy chcą lecieć w kosmos muszą 

być niezwykle sprawni, zdrowi i odpowiednio przeszkoleni. 

Sprawdzenie rozumienia tekstu. 

Rodzic: 

- Czym będziemy się dziś zajmowali? 

- Czego dowiedzieliśmy się z tego tekstu o kosmosie ? 

- Kogo nazywa się kosmonautą/astronautą? 

- Jakim pojazdem kosmonauci wyruszają w kosmos? 

(inf.: kosmonauta i astronauta to synonimy, czyli teoretycznie możemy używać ich 

wymiennie. Kosmonauta to – ktoś, kto podróżuje w przestrzeni pozaziemskiej, a astronauta to 

ten, kto podróżuje wśród gwiazd. Oba słowa odnoszą się do tego samego.)   

 

2. Budujemy rakietę – propozycje. 

https://www.youtube.com/watch?v=dbTgtl52gzA 

https://www.youtube.com/watch?v=QNCxe1mknTo 

https://www.youtube.com/watch?v=ehhOCxe8S3Q 

https://www.youtube.com/watch?v=-Qj8IU-rlRs 
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Zatem dziś przed wami Kosmicznymi Podróżnikami nie lada wyzwanie. 

Narysujcie lub zróbcie swoją własną rakietę - liczymy na waszą kreatywność - sami 

zdecydujcie z czego można wykonać rakietę. 

Macie pomysł? – to do pracy – czekamy na fotorelację. Powodzenia!!! 

 

WTOREK  

1. „Mamo, tato gdzie pracujecie? Jaki zawód wykonujecie?”  

Zdobądźcie jak najwięcej informacji i narysujcie, czym zajmują się rodzice - a my postaramy 

się odgadnąć - poprosimy o zdjęcia na naszej grupie. 

2. „Kiedy dorosnę, będę?..”  

https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdyc 

 

ŚRODA 

1. "Od ziarenka do bochenka" - jak powstaje chleb? 

Dziś dowiemy się na czym polega praca piekarza. 

 https://www.youtube.com/watch?v=ywS5YL9m6pI 

2. A może i wy pobawicie się w piekarza i tak jak ja. - (Upiekłam chleb żytni na zakwasie - 

zdjęcia na naszej grupie). 

„Pieczywo” – ulepcie z dostępnych materiałów plastycznych np.: z kolorowej masy solnej, 

plasteliny, modeliny wybrane pieczywo. 

A może zamiast tego pomożecie mamie lub tacie w kuchni i pomożecie w wykonaniu jakiejś 

potrawy z mąki? Zachęcam was do tego - czekamy na zdjęcia. Już nie możemy się doczekać 

co wymyślicie i zrobicie pysznego. 

CZWARTEK  

A dziś wyzwanie - Kto zostanie mistrzem gier planszowych? 

Macie w domu gry planszowe? A w niej kostkę do gry? Zaproście rodzeństwo, rodziców do 

gry.  

Czekamy na fotorelację. 

2. Posłuchajcie piosenki o zawodach. 

https://www.youtube.com/watch?v=izR82w7IamI 
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PIOSENKA „W KAPELUSZU MEGO TATY” 

słowa – Agnieszka Galica 

1. W kapeluszu mego taty, gdy dorosnę będę panem. 

To usiądę i wymyślę, kim zostanę. 

Czy piratem, czy strażakiem, maszynistą lub dentysta, 

kolejarzem, marynarzem, albo kominiarzem. 

Mamo, tato, co wy na to? Będę kominiarzem/ x2 

2. Kiedy wreszcie będę duża i przerosnę moją mamę. 

Będę buty mieć na szpilkach i zostanę. 

Pielęgniarką lub malarką, baletnicą czy kucharką, 

ogrodniczką, podróżniczką a może księżniczką. 

Mamo, tato, co wy na to? Będę księżniczką/ x2 

 

Zapraszam was razem z Misiem i Margolcią do obejrzenia  odcinka o tym „Kim będę?” 

 https://vod.tvp.pl/video/margolcia-i-mis-zapraszaja-dzis,kim-bede,35326787 

 

PIĄTEK 

1. W dniu własnych zabawek bawcie się dobrze. 

Pokażcie nam zdjęcia na naszej grupie. 

Kim chcielibyście zostać w przyszłości? – może się przebierzecie a my może odgadniemy....  

2. O godz. 11.00 możecie pobawić się z liskiem Savusiem. 

3. Jeśli macie karty pracy to oczywiście możecie tam popracować kiedy tylko chcecie. 

4. Kto ma ochotę na kodowanie? Zapraszamy :) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z4Ug4EFt2tk 

https://drive.google.com/file/d/1kgk5jm0EcPHZsZNhCOnyJL9FEKhV-3rW/view 

POWODZENIA 
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