
Piątek 16.04.2021 

Temat tygodnia: Chciałbym być kosmonautą. 

Temat dnia: Na niebie pełno gwiazd.  

 

Dzień dobry Jeżyki! 

Chciałam przekazać Wam miłą  wiadomość. Dziś spotykamy się tutaj po raz 

ostatni  Od poniedziałku wracamy do przedszkola. Mam nadzieję, że jesteście tak 

samo szczęśliwi jak ja   

Na zakończenie tygodnia o kosmosie, porozmawiamy chwilkę o gwiazdach.  

 

1. Na początek posłuchajcie piosenki- kołysanki pt. Idzie niebo..  

https://www.youtube.com/watch?v=L218K_-Esdw 

Jeśli potraficie zaśpiewajcie razem z Panią.  

 

Po wysłuchaniu zapraszam do zabawy z piosenką.  

 

Idzie niebo ciemną nocą,   (Dziecko maszeruje w miejscu) 

ma w fartuszku pełno gwiazd.  (Dz. Kołysze się na boki) 

Gwiazdy świeca i migocą,   (Dz. Podnosi ręce i obraca dłońmi z                                            

                                                                  rozpostartymi palcami) 

aż wyjrzały ptaszki z gniazd.  (Dz. Kołysze się na boki, ręce na biodra) 

Jak wyjrzały, zobaczyły   (Dz. Tworzy daszek nad oczami, wykonuje  

                    Skręty głowy w jedną i drugą stronę) 

to nie chciały dłużej spać.  (Dz. Wykonuje gest przeczenia palcem 

wskazującym przed sobą) 

Kaprysiły, grymasiły,   (Dz. Swobodnie porusza różnymi częściami  

            ciała) 

żeby im po jednej dać.    (Dz. Kłania się) 

Gwiazdki nie są do zabawy,  (Dz. Wskazuje w górę , na niebo) 

tożby nocka była zła.             (Dz. Trzyma głowę rękoma, kiwa się na boki) 

Ej! Usłyszy kot kulawy,   (Dz. Kładzie palec wskazujący na ustach) 

cicho bądźcie! Aaa ...    (Dz. Układa złożone ręce przy uchu- jak 

            poduszeczkę, powoli przykucają i udają, że                                                                                   

         śpią ) 

https://www.youtube.com/watch?v=L218K_-Esdw


2. Teraz zapraszam Was do obejrzenia bajek o gwiazdach.  

          Słuchajcie ich uważnie.  

 Ubaki obserwuje niebo przez teleskop 

https://www.youtube.com/watch?v=byP9VTSnR2A 

 Gwiazdy na niebie- Ethan ogląda konstelację przez teleskop 

https://www.youtube.com/watch?v=rLpvLlR7Sfw 

 

 

Bohaterowie tych bajek oglądali niebo przez teleskop. To taki przyrząd do oglądania 

gwiazd i planet, które są bardzo, bardzo daleko na niebie. Można powiedzieć, że to 

taka silne szkło powiększające.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=byP9VTSnR2A
https://www.youtube.com/watch?v=rLpvLlR7Sfw


 

 

Na filmikach mówili, że oglądali konstelacje gwiazd. Czy już wiecie co to jest?  

To gwiazdy, które są położone blisko siebie i tworzą jakiś kształt. Popatrzcie na 

zdjęcie, które Wam wstawiłam. A może macie jakieś książki o gwiazdach  w domu? 

Przeglądnijcie je sobie i popatrzcie na różne konstelacje gwiazd. A wieczorem 

postarajcie się znaleźć je na niebie. Tak jak dzieci na poniższych zdjęciach.  



 



 

 

 



 

3. Kochani mam jeszcze zadanie dla Was na koniec.  Na następnej kartce są 

gwiazdy, ale komputer nie chciał mi kartki pomalować na niebiesko, a 

chciałam Wam zrobić takie piękne gwiaździste niebo   Czy mogę Was prosić 

o pomoc? Pomalujcie proszę całą kartkę na niebiesko, uważając, żeby nie 

pomalować gwiazd i księżyca. Mam nadzieję,  że zrobicie to doskonale, jak 

każde poprzednie zadanie.  

 

 

 

 

 

Życzę Wam miłego weekendu i  

do zobaczenia  

 w poniedziałek w przedszkolu, 

Pani Ania   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


