PROPONOWANE AKTYWNOŚCI W GRUPIE 5,6-LATKÓW
12.04 – 16.04

12.04 NA PLANECIE CHUSTOLANDIA
1. Zapoznanie z nazwą nowego miesiąca na podstawie wiersza Wandy
Chotomskiej „Kwiecień”.
Chodzi Kwiecień po świecie
w fiołkowym berecie,
z czarodziejską pałeczką w kieszeni.
Za pomocą pałeczki
w ciągu małej chwileczki
wszystkie rzeczy potrafi odmienić.
Koniom – skrzydła doczepia,
krowę zmieni w fortepian,
tort upiecze ze śniegu,
strusia wyśle na biegun,
dom na dachu postawi,
klucz zmajstruje żurawi,
księżyc w czapkę ubierze,
gwiazdy zmieni w talerze,
z klombu zerwie dwa słonie,
by pachniały w wazonie,
z papug zrobi tygrysy,

które jedzą irysy,
sto kogucich grzebieni
w wielkie góry zamieni –
ledwie wyjmie pałeczkę z kieszeni.
Wypowiedzi dzieci na temat nieprawdopodobnych rzeczy, które wyczarował
kwiecień w wierszu czarodziejską pałeczką; wyjaśnianie, dlaczego nie mogą mieć
one miejsca; zwracanie uwagi na humor zawarty w utworze.
Wyjaśnianie przez dzieci znaczenia przysłowia: Kwiecień – plecień, bo przeplata
trochę zimy, trochę lata.
2. Zabawa słowna Dokończ.
Dzieci kończą porównania, podając swoje przykłady.
Czerwony jak...
Niebieski jak...
Różowy jak...
Żółty jak...
3. Zabawa ruchowa Dotknij.
Dziecko porusza się przy muzyce. Podczas przerwy w grze ma dotknąć jakiegoś
przedmiotu w kolorze, którego nazwę podał rodzic.
4. Wypowiedzi dzieci na temat: Co by było, gdyby na Ziemi wszystko było
czerwone (niebieskie, różowe...)
Rysowanie wymyślonej planety: jej mieszkańców, roślin, zwierząt w wybranym,
jednym kolorze, np. czerwonym (niebieskim, zielonym, różowym).
5. Zabawy i ćwiczenia z literą F, f
- Analiza i synteza słuchowa słowa farby.
• Dzielenie słowa farby na sylaby.
− Co słyszycie na początku słowa farby?

• Dzielenie słowa farby na głoski.
− Z ilu głosek składa się słowo farby?
• Podawanie przykładów słów rozpoczynających się głoską f (fajka, flaga, foka...),
mających ją w środku (agrafka, delfin, perfumy...) oraz na końcu (elf, kilof, traf...).
„Litery i liczby”(6-latki) s.80, 81, 82
„Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia”(5-latki) s.40, 41

13.04 W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ
1. Słuchanie opowiadania Schima Schimmela „Dzieci Ziemi’ – pamiętajcie (w
tłumaczeniu Eleonory Karpuk).
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
czas, 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 chwile, kiedy ujrzały pierwszych ludzi. Na początku zaledwie kilku.
Ale potem coraz więcej i więcej, aż ludzie rozeszli się po całej Matce Ziemi. 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 dzielić się ze zwierzętami
ziemią i wodą, i niebem Matki Ziemi. 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.
• Rozmowa na temat opowiadania. Wypowiedzi dzieci na temat wyglądu Ziemi, jej
mieszkańców, ich postępowania.
2. Karty pracy s.70 – oglądanie ilustracji Układu Słonecznego, czytanie nazw
planet, wymienianie kolejnych planet licząc od Słońca, utrwalanie liczebników
porządkowych(pierwszy, drugi…..)
3. Ćwiczenia słuchowe Co to za dźwięki?
Rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez poruszanie metalowymi
przedmiotami, np.: monetami, łyżkami, pokrywkami, kluczami. Rodzic
demonstruje zgromadzone przedmioty, dziecko je nazywa i określa, do czego służą.
Próbuje w różny sposób wydobyć z nich dźwięki. Po odwróceniu się rozpoznaje,
jaki przedmiot wydaje dany dźwięk
4. Karty pracy s.71
5. Zabawa ruchowa Właśnie tak.
Rodzic mówi, że gdy ktoś chce zostać kosmonautą, to musi być bardzo sprawny
fizycznie: silny, zwinny, wysportowany. Dlatego chce dzisiaj zobaczyć, czy
dziecko potrafi(a na pewno potrafi) wykonać różne ćwiczenia.
− Zaczynamy!
− Połóż się na plecach.
− Połóż się na boku i pomachaj do mnie dłonią
− Połóż się na brzuchu i uderzaj stopami o siebie.
− Połóż się na brzuchu i wydłuż swoje ręce i nogi.
− A teraz usiądź i szeroko rozstaw nogi.
− Pochyl się do przodu i spróbuj obiema dłońmi dotknąć palców stóp.
− W siadzie, obiema rękami bębnij w klatkę piersiową.
– Zamknij oczy i palcem wskazującym znajdź czubek swego nosa.
− A teraz klęknij na dywanie.

− Spróbuj zaokrąglić swoje plecy.
– Dotknij jedną ręką dywanu, a palcem wskazującym drugiej ręki wskaż sufit.
− Podnieś kolano, aby nie dotykało dywanu.
− Teraz stań na obu nogach.
− Wyciągnij obie ręce w kierunku sufitu.
− Wyprostuj obie nogi i spróbuj dotknąć dłońmi stopy.
− Zrobiłeś wszystko wspaniale. Zdałeś test na kosmonautę.
6. Praca plastyczna „Nasza planeta” – rysownie kredkami lub wycinanie z papieru
kolorowego na kartce w kształcie koła.

14.04 PRZYBYSZE Z KOSMOSU
1. Słuchanie rymowanki „Spotkanie z ufoludkiem”
Jestem Ufuś piegowaty,
mam ubranko w srebrne łaty,
a na głowie czułki dwa,
skaczę lekko: hopsa, sa.
Mieszkam sobie we wszechświecie,
podróżuję w swej rakiecie.
Przyjaciela zdobyć chciałem,
więc na Ziemię przyleciałem.
Zaprzyjaźnić chcę się z wami
choć jesteście jeszcze mali.
Złego nic mi nie zrobicie?
Czy bać muszę się o życie?
Chętnie z wami porozmawiam.
Przyjacielski ukłon składam.
Ziemia piękną jest planetą,
choć od mojej tak daleką.

Poznać wasze chcę zwyczaje
i pozwiedzać różne kraje.
2. Rozmowa z dziećmi na temat: Czy w kosmosie można spotkać żywe istoty?
Wyjaśnianie pojęcia ufoludek. Zachęcanie do wypowiadania się na temat wyglądu
przybyszów z innych planet.
3. Ćwiczenia artykulacyjne Mowa kosmitów.
Dziecko powtarza za rodzicem. grupy sylab, np.: zu, że, żo, ża, ży, żi, sza, szo, sze,
szy, szu, szi, cza, czo, cze, czy, czu, czi...
• Tworzenie nazw mieszkańców poszczególnych planet przez analogię, np. Ziemia
– Ziemianie, Mars – Marsjanie.
4. Karty pracy s.72,73
5. Oglądanie obrazków różnych rakiet. Zwrócenie uwagi , że słowo rakieta ma
różne znaczenia (rakieta kosmiczna, do badmintona, do tenisa ziemnego, do tenisa
stołowego, rakieta śnieżna)

6. Propozycja pracy plastycznej – wykonanie rakiety z butelki plastikowej i innych
materiałów np. folia samoprzylepna, papier kolorowy, folia aluminiowa.

15.04 KIEDY JEST DZIEŃ, A KIEDY NOC
1. Słuchanie wiersza „ Halo, tu mówi Ziemia”.
Uświadamianie dzieciom, że Ziemia jest kulą składającą się z dwóch półkul, że
kręci się wokół własnej osi i krąży wokół Słońca, a na pełny obrót potrzebuje
całego roku.
Dzień dobry, dzieci! Jestem Ziemia,
wielka, okrągła jak balonik.
Z tej strony – Słońce mnie opromienia,
a z tamtej – nocy cień przesłonił.
Gdy jedna strona jest oświetlona,
to zaciemniona jest druga strona.
Wy zajadacie pierwsze śniadanie,
a spać się kładą Amerykanie.
Właśnie!
Bo ja się kręcę w krąg, jak bardzo duży bąk.
- Dobranoc! – wołam.
- Dzień dobry! – wołam,

to znaczy zrobiłam obrót dokoła.
A oprócz tego wciąż, bez końca,
muszę się kręcić wokół Słońca.
Nigdyście jeszcze nie widzieli
takiej olbrzymiej karuzeli!
Bo trzeba mi całego roku,
ażeby Słońce obiec wokół.
2. Zapoznanie z wyglądem i zastosowaniem globusa.

Wyjaśnianie dziecku, że Ziemia kręci się wokół własnej osi. Na ten obrót
potrzebuje 24 godzin. Dzień jest po tej stronie Ziemi, która jest zwrócona do
Słońca – widać je na niebie, jeśli nie ma chmur .Noc jest po tej stronie Ziemi, która
jest odwrócona od Słońca. Jeśli nie ma na niebie chmur, widzimy wtedy Księżyc,
który odbija światło słoneczne, i gwiazdy. Wirowy ruch Ziemi powoduje zmianę
oświetlenia Ziemi przez Słońce, dlatego po dniu następuje noc.
3. Słońce – wydzieranie lub wycinanie nożyczkami z żółtego papieru i przyklejanie
na kartkę.

4. Oglądanie zdjęcia księżyca w różnych fazach.

Ciekawostki o księżycu
Księżyc to jedyny naturalny satelita Ziemi. Jest piątym co do wielkości księżycem w
Układzie Słonecznym. Obiega on Ziemię w ciągu 27 dni. Księżyc to jedyne ciało
słoneczne, na którym lądowali ludzie. Łącznie stanęło na nim 12 osób (sześć
lądowań w latach 1969–1972). Z Ziemi przez cały czas jest widoczna tylko jedna
jego strona (drugą sfotografowano). Słońce oświetla zawsze (poza zaćmieniami)
tylko połowę powierzchni Księżyca. Jego fazy są wynikiem oglądania tej połowy
pod różnymi kątami, spowodowanymi różnymi położeniami Słońca, Ziemi i
Księżyca względem siebie. Kiedy Księżyc jest w pełni, znajduje się po przeciwnej
stronie Ziemi niż Słońce. W nowiu położenie Księżyca na sferze niebieskiej jest
bliskie położeniu Słońca.
5. Karty pracy s.74,75

16.04 GWIAZDY NA NIEBIE
1. Słuchanie wiersza L. S. Ciundziewickiego „ Moje gwiazdy”
Tam wysoko nad głowami,
ciemne niebo jest z gwiazdami.
Tych gwiazdeczek są tysiące,
tak jak kwiatów na mej łące.

Kolorami wciąż się mienią,
świecąc jasno ponad ziemią.
Uśmiechają się do siebie,
goniąc w berka gdzieś po niebie.
Dech ciekawość mi zapiera,
co gwiazdeczka ta zawiera?
Czy się cieszy? Może smuci?
Jeśli spadnie, to czy wróci?
Stara baśń nam opowiada,
że gdy gwiazda z nieba spada.
Jeśli będziesz chciał szalenie,
wtedy spełni twe życzenie.
Więc wpatruję się czasami,
w czarne niebo z gwiazdeczkami.
Czekam, może jedna spadnie
by życzenie spełnić dla mnie.
2. Wyjaśnienie dzieciom, że na niebie gwiazdy tworzą wzory , zwane
gwiazdozbiorami, które mają swoje nazwy. Oglądanie zdjęć wybranych
gwiazdozbiorów.

Wielki Wóz i Mały Wóz

Gwiazdozbiór Bliźniąt

Gwiazdozbiór Lwa
3. Zaprojektowanie własnego gwiazdozbioru – narysowanie na kartce gwiazdek i
połączenie ich kreskami.
4. Kosmiczne matematyczne zadania tekstowe – potrzebne będą liczmany np.
guziki, korki, zapałki.

Przykłady zadań :
- Na niebie zaświeciły się trzy gwiazdy, po jakimś czasie pokazało się jeszcze
siedem. Ile gwiazd widać na niebie?
- Do rakiety wsiadło czterech kosmonautów, a potem doszło jeszcze dwóch. Ilu
kosmonautów jest w rakiecie?
- W rakiecie jest pięciu astronautów. Rakieta wylądowała. Dwóch astronautów już
opuściło rakietę. Ilu zostało w rakiecie?
5. Opowieść ruchowa „Wyprawa na nieznaną planetę” – dziecko naśladuje
czynności, o których opowiada rodzic.
Pewnego dnia dzieci postanowiły wybrać się w podróż, w poszukiwaniu nowej
planety. Założyły skafandry kosmiczne, weszły po schodkach do rakiety, zapięły
pasy bezpieczeństwa i wystartowały w nieznaną podróż. Leciały, leciały, omijały
napotkane rakiety i statki kosmiczne, machały rękami do pilotujących je
kosmonautów, aż wylądowały na niezwykłej planecie. Wysiadły z rakiety.
Przeskakiwały z nogi na nogę po kamieniach, następnie przepłynęły przez
czerwoną rzekę, czołgały się przez zarośla, aż w końcu stanęły na górze. Tam
zobaczyły ogromną liczbę kolorowych motyli. Tak jak one zaczęły latać, machając
rączkami jak skrzydełkami. Niestety, to je bardzo zmęczyło. Ocierały pot z czoła.
Postanowiły chwilę odpocząć. Położyły się na piasku i zasnęły, cichutko
pochrapując. Kiedy otworzyły oczy i mocno się przeciągnęły, aby rozprostować
kości, okazało się, że znajdują się przy swoich rakietach. Wsiadły do nich,
wchodząc po schodkach, i ruszyły w powrotną drogę, bo na Ziemi czuły się
najlepiej.
6. Karty pracy s. 76

