
Świetlica Proponuje 

Kosmiczny relaks 

Piątek 22.05.2020 

Drogie świetliczaki, Zbliża się weekend, a więc czas na odpoczynek. Oto kilka propozycji dla Was :) Życzymy miłego 

weekendu. Dziękujemy za korzystanie  z naszych propozycji. Zajęcia proponowane przez nas są dobrowolne. Miłej zabawy!  

Jesteście gotowi?  

Zatem szykujcie się na ciekawą podróż.  

Witajcie w piątek !!!  Drogie świetliczaki. 

Kosmiczne Wyzwania na dziś  

  Kosmiczna      plastyka               kosmiczne ciekawostki                

 Kosmiczna relaksjacja                 kosmiczna piosenka         kosmiczny  quiz 

          

 



                             3, 2, 1  STARTUJEMY :) A więc - zapraszam Was do naszej  rakiety i cała naaaaaaprzód!!! 

 Kosmiczna relaksjacja   

Witamy się dzisiaj z Wami kosmiczną relaksacją.Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie.      Możecie wziąć 

kartkę i narysować relaksację podczas tej muzyki.          

https://www.youtube.com/watch?v=3CINSFqmdrA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0DQokpTxgkf7hcQVL9ctRswmf-

tvImiRdBpgrVOSb1F7ojrMK87Lujmek 

Kosmiczna relaksacja - muz. Mateusz Kluza [Official Video 4K] 

 kosmiczne ciekawostki           „Przyroda dla dzieci”     

https://www.youtube.com/watch?v=FDmIkrCR4AA 

kosmiczna piosenka                       

Zaśpiewajmy razem :) – „Misja w kosmosie”  

https://www.youtube.com/watch?v=o3YaFFyh_mw 

  Kosmiczna      plastyka               

Zachęcamy do wykonania rakiety 

Zdrowa rakieta 

Przygotujcie patyczki do szaszłyków i owoce np. banan, winogron, truskawki.  

Samodzielnie zrobiony szaszłyk owocowy w kształcie rakiety to wyśmienita zabawa. Kto wie może kosmici uwielbiają 

owoce? 😉 Smacznego !!! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3CINSFqmdrA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0DQokpTxgkf7hcQVL9ctRswmf-tvImiRdBpgrVOSb1F7ojrMK87Lujmek
https://www.youtube.com/watch?v=3CINSFqmdrA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0DQokpTxgkf7hcQVL9ctRswmf-tvImiRdBpgrVOSb1F7ojrMK87Lujmek
https://www.youtube.com/watch?v=FDmIkrCR4AA
https://www.youtube.com/watch?v=o3YaFFyh_mw


 

kosmiczny quiz 

 Czy posiadasz elementarną wiedzę dotyczącą Układu Słonecznego? A może uwielbiasz oglądasz gwiazdy i interesuje się 

wszechświatem? W takim razie ten QUIZ jest właśnie dla ciebie! Powodzenia! Odpowiedzi znajdziecie na końcu.  

1. Czy słońce to gwiazda? 

tak 

nie 

2. Ile planet jest w Układzie Słonecznym? 

6 

7 

8 

9 

3. Która planeta w Układzie Słonecznym jest największa? 

Ziemia 

Jowisz 

Merkury 

Mars 

4. W której galaktyce znajduje się nasz Układ Słoneczny? 

Droga Mleczna 

Morskie Oko 

Wielki Orion 

Układ Słoneczny nie należy do żadnej galaktyki 

5. Która planeta jest bliżej Ziemi? 

Uran 

Merkury 

https://2.bp.blogspot.com/-N8yHNFiy7Hc/WpWQrKzkY9I/AAAAAAAAWrI/u2JRdAqNvN0RcbwcZ1l6oNHnVonsG7yNACLcBGAs/s1600/16603043_1877102632535089_3421649564033714851_n.png


Saturn 

Wenus 

6. Wskaż poprawną kolejność planet w Układzie Słonecznym: 

Merkury, Ziemia, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Neptun, Uran 

Merkury, Wenus, Ziemia, Jowisz, Saturn, Mars, Uran, Neptun 

Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun 

Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Merkury, Saturn, Uran, Neptun 

7. Który kosmonauta jako pierwszy postawił nogę na księżycu? 

Neil Armstrong 

Jurij Gagarin 

Roberta Bondar 

Walerij Bykowski 

8. W którym roku odbył się pierwszy lot w kosmos? 

1941 

1961 

1972 

1952 

9. Na której planecie w Układzie Słonecznym rok jest krótszy niż dzień? 

Marsie 

Ziemi 

Wenus 

Jowiszu 

10. Czy autorem teorii heliocentrycznej jest Mikołaj Kopernik? 

tak 

nie   

DODATEK ŚWIETLICOWY KALENDARZ 

 

22 Maja obchodzony jest Dzień Praw Zwierząt. Prawa zwierząt opierają się na twierdzeniu, że zwierzęta są istotami 

czującymi, zdolnymi docenić wartość swojego życia i z tego względu należą im się prawa, które chroniłyby ich autonomię. 



Jako istoty żywe i zdolne odczuwać cierpienie powinny być traktowane tak, aby tego cierpienia nie odczuwały. Pamiętajmy o 

tym każdego dnia. 

  

Zapraszamy Was na przygodę plastyczną.  

                Świetlica nie może się obyć bez prac plastycznych. Jak wiecie, bardzo lubimy prace  

z recyklingu - łapcie zatem kilka inspiracji do wykonania zwierzątek z rolek po papierze toaletowym.   Inspiracje w postaci 

fotografii:  

http://samouczek.info/zwierzatka-z-rolek-po-papierze-toaletowym-zrob-je-razem-z-dziecmi 

 

Zwierzątkowe prace plastyczne 

 

 

Żabka z rolki papieru 

 Wykonanie żabki rozpoczynamy od obklejenia rolki zielonym papierem. Wycinamy wcześniej odmierzony 

prostokąt, a potem smarujemy klejem i przyklejamy razem do rolki. Następnie z zielonej kartki wycinamy głowę, z białej i 

http://samouczek.info/zwierzatka-z-rolek-po-papierze-toaletowym-zrob-je-razem-z-dziecmi


czarnej oczy, nosek oraz z czerwonej buzię. Naklejamy oczka, nosek i buzię na mniejszy kawałek papieru, a dopiero na 

koniec przyklejamy całą główkę żabki do tułowia za pomocą kleju. 

 

Krówka  

 Z czarnej rolki powstała krówka Hela (tak nazwał ją syn). Na rolkę przyklejamy czarną 

kartkę a potem białe łatki. Z białej kartki wycinamy główkę i część ogonka. Z różowej buzię i uszy, zaś z niebieskiej oczka. 

Ponieważ Hela nie mogła być zwyczajna, wycięłam jej z czarnej kartki czuprynkę, rogi i końcówkę ogonka. Kolejno 

naklejaliśmy na główce buzię, oczy, uszy oraz rogi i czuprynkę. Na koniec dorysowujemy czarnym mazakiem nosek i buzię 

krówki. Główkę przyklejamy z przodu, zaś z tyłu biały ogonek z czarnym „pędzelkiem”. 

 

Biedronka   Biedronka powstaje z rolki obklejonej czarną kartką. Z różowej wycinamy 

główkę, z białej oczka, z czerwonej nosek,a z czarnej oczka, czuprynkę, czułki i kropeczki. Skrzydełka wycięłam z 

czerwonej kartki, do tego czerwone guziczki i końcówki czułek. Na główce przyklejamy kolejno oczka, nosek, czuprynkę i 

czułki, buzię rysujemy czarnym mazakiem. Całość przyklejamy z przodu rolki. Na skrzydełkach dodatkowo mocujemy 

czarne kropeczki i jeszcze na plecach biedronki. Na koniec przyklejamy czerwone guziczki na brzuszku biedronki.  

 

 

 

To już wszystko na dziś. Bawcie się dobrze! 
Odpowiedzi: 

1. Tak 

2. 8 

3. Jowisz 

4. Droga Mleczna 

5. Wenus 

6. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun 

7. Neil Armstrong 

8. 1961 

9. Wenus 

10. tak 


