
PROPOZYCJE ZABAW NA ŚRODĘ 14.04.2021R. 

1.    „ Układ Słoneczny” – oglądanie filmu edukacyjnego dla dzieci 

 

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

Układ Słoneczny – układ planetarny składający się ze Słońca i powiązanych z nim 

grawitacyjnie ciał niebieskich. Ciała te to osiem planet, 173 znanych księżyców planet, pięć 

planet karłowatych i miliardy (a być może nawet biliony) małych ciał Układu Słonecznego, 

do których zalicza się planetoidy, komety, meteoroidy i pył międzyplanetarny. 

Pytania do filmu: 

- Co to jest układ słoneczny? 

- Ile jest planet w układzie słonecznym? 

- Którą planetą z rzędu jest Ziemia? 

- Po czym krąży ziemia wokół Słońca? 

- Jak nazywamy Ziemię inaczej? 

 

2.  „Rakieta kosmiczna” praca plastyczna  

 

Materiały: 

  duża butelka po napojach  

 krepina/ bibuła kolorowa  

 gumki do włosów  

 różne nakrętki od butelek  

 silniki rakiety to nakrętki po ketchupie  

 nożyczki  

 klej  

 mocna taśma klejąca 

 

 Oklejamy butelkę krepiną/ bibułą kolorową, ozdabiamy gumkami do włosów, okienka 

naklejamy z nakrętek, czubek rakiety mocujemy z nakrętki z dziubkiem, po obu stronach 

mocujemy taśmą silniki. Można dodać paski kolorowej krepiny imitujące dym i ogień 

podczas startu rakiety ( 

 

 

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


3. „Dzień i noc”  zabawa ruchowa  

 

Rodzic pokazuje dziecku emblemat księżyca i słońca i tłumaczy, że gdy podniesie w górę 

słońce, oznacza to, że jest dzień, więc dziecko naśladuje to, co robi w ciągu dnia np. biega, 

bawi się, skacze, spaceruje. Gdy podniesie w górę księżyc – dziecko kładzie się na dywanie i 

udaje, że śpi. Zabawę powtarzamy tak, by 3-4 razy pojawiła się każda pora dnia. 

(załącznik nr 1) 

 

4. „Literka F,f” zabawa dydaktyczna – utrwalenie litery  

(wykonaj polecenia – załącznik nr 2) 

 

5. „W kosmosie” zabawa relaksacyjna  

Dziecko leży na dywanie, wsłuchuje się w odgłosy kosmosu, a następnie zachęcone przez 

rodzica, opowiada o tym co usłyszało. Rodzic wyjaśnia, że w komosie jest cicho. 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AcXCFbOFHzs
https://www.youtubekids.com/


 Załącznik nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 


