
Co w domu? 12.04- 16.04.2021 r. 

Tematyka tygodniowa: Cuda i dziwy 

Poniedziałek 12.04.2021 r. 

Temat: Na planecie Chustolandia 

Propozycje zajęć: 

1. Zajęcia gimnastyczne pt. Ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami- trening fitness dla dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4 

2. Zapoznanie z opowiadaniem Schima Schimmela pt. Dzieci Ziemi- pamiętajcie. 

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 czasy, 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 chwilę, kiedy ujrzały pierwszych ludzi. 

Na początku zaledwie kilku. Ale potem coraz więcej i więcej, aż ludzie rozeszli  

się po całej Matce Ziemi. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4


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, 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.  

3. Zabawa ruchowa pt. Mój dzień!- pokazywanka w podskokach 

https://www.youtube.com/watch?v=vXUC732gqKo 

 

Wtorek 13.04.2021 r. 

Temat: W przestrzeni kosmicznej 

Propozycje zajęć: 

1. Zapoznanie z piosenką pt. Układ słoneczny. 

https://www.youtube.com/watch?v=MqrAV8D2zMg 

2.  Rozmowa na temat piosenki. 

 Jakie planety pojawiły się w piosence? 

 Dookoła czego ,,biegają” planety? 

 Czy podobała się Tobie piosenka? 

3. Zabawa dydaktyczna pt. Wyprawa w kosmos 

Pomyślcie sobie, czy można udać się w podróż w kosmos i jakie rzeczy należałoby 

zabrać ze sobą na taką wyprawę. Jeśli tak, to na kartce papieru (najlepiej 

https://www.youtube.com/watch?v=MqrAV8D2zMg


szarego) narysuj wszystkie potrzebne przybory na zwiedzanie kosmosu. Jeśli 

macie ochotę, możecie z klocków/ kredek/ patyczków ułożyć pojazd kosmiczny 

albo stację kosmiczną. 

4. Zabawa rytmiczno- ruchowa pt. Strażak- zabawa w podskokach. 

https://www.youtube.com/watch?v=BKAw3y1HKuE 

5. Film edukacyjny o kosmosie pt. Planety, Księżyc, Słońce- Czym jest kosmos 

https://www.youtube.com/watch?v=RRKJDn_8Su0 

Środa 14.04.2021 r. 

Temat: Przybysze z kosmosu 

Propozycje zajęć 

1. Praca plastyczna dotycząca kosmosu- do wyboru. 

 

LUB 

,,Kosmos w słoiku” 

Potrzebne materiały: 

 Słoiki 

 Wata 

https://www.youtube.com/watch?v=BKAw3y1HKuE


 Woda 

 Barwniki (mogą być spożywcze) 

 Brokat 

Do pustych słoików wkładamy jedną warstwę waty, obsypujemy ją odrobiną brokatu  

i wlewamy wodę zabarwioną wybranym barwnikiem (ja używałam barwników  

z kupionego zestawu do eksperymentów, który zalegał mi w szafie, ale barwniki 

spożywcze również się sprawdzą). Czynność powtarzamy do momentu, w którym 

zapełnimy słoik watą, brokatem i woda z barwnikami i będziemy zadowoleni  

z powstałego efekty. Ja użyłam tylko dwóch barwników (mocny róż i niebieski), 

którymi wypełniałam słoiki naprzemiennie. 

 

 

 

 

 

 

2. Rozwiązywanie zagadek dotyczących kosmosu. 

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

3. Zabawy ruchowe pt. Pogodne ćwiczenia w podskokach. 

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE 

 

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


Czwartek 15.04.2021 r. 

Temat: Kiedy jest dzień, a kiedy noc? 

Propozycje zajęć 

1. Zajęcia gimnastyczne pt. Rytmika w ruchu- aktywna przerwa, gimnastyka  

dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=99UsH7lyL84 

2. Zajęcia matematyczne pt. Ile kosmonautów leci rakietą? 

DLA CHĘTNYCH 

Rodzic i dziecko powinni mieć własne zestawy kosmonautów i rakietę. 

 Rodzic układa przed sobą rakietę i wybraną liczbę kosmonautów. Dziecko  

ma odtworzyć układ utworzony przez rodzica. 

 Zabawa pt. Pierwszy, drugi. 

W tym ćwiczeniu będziemy utrwalać poprawne posługiwanie się liczebnikami 

porządkowymi. Dzieci będą układać kosmonautów sylwety kosmonautów zgodnie 

z instrukcją, np. pierwszy kosmonauta ma żółte paski na skafandrze, drugi trzyma 

w dłoni ochraniacz itp. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=99UsH7lyL84


 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Zabawa ruchowa pt. Zabawy ruchowe dla dzieci- odcinek 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

Piątek 16.04.2021 r. 

Temat: Gwiazdy na niebie 

Propozycje zajęć 

1. Ćwiczenia grafomotoryczne 



 

 



 

 

 



 

2. Omówienie obrazka przedstawiającego Układ Słoneczny. 

 

 

3. Zabawa ruchowa pt. Tajemnice ula- aktywna przerwa, zabawa ruchowa, 

ćwiczenia dla dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=7Eh1Uifd8qc 

 


