
Ś wietlica Proponuje 

 

Świetlicowe Kosmiczne  propozycje cz. I 
 

Poniedziałek 18.05.2020 

Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci przed Nami kolejny tydzień zabawy i nauki. W tym tygodniu mamy w świetlicowej 

gromadzie hasło tygodnia” W kosmosie”. Oprócz kosmosu dowiecie się również o wydarzeniach z kalenadarza:18. 05. – 

obchodzimy „Dzień Muzeów”, 19. 05. – „Dzień Dobrych Uczynków” a 21. 05. –„ Dzień Kosmosu”. W przerwie między 

nauką i obowiązkami domowymi, wychowawcy świetlicy zachęcają do wspólnej zabawy. Dziękujemy za korzystanie  

z naszych propozycji. Zajęcia proponowane przez nas są dobrowolne, można korzystać z nich w wolnym czasie. Będzie dużo 

się działo więc zapraszamy  do wspólnej zabawy. 

Witajcie w Poniedziałek  

W tym tygodniu wybierzemy się na wyprawę w kosmos. Czy marzyliście kiedykolwiek o podróży w kosmos ? Teraz macie 

taką możliwość. Zapraszamy Was na wirtualny spacer po Wszechświecie. 

Jesteście gotowi?  

                             3, 2, 1  STARTUJEMY :) 

Kosmiczne Wyzwania na dziś 

kosmiczna  zgaduj – zgadula             Ciekawostki kosmiczne  do posłuchania 



kosmiczna piosenka                      kosmiczny kącik edukacyjny  

Kosmiczna      plastyka                              kosmiczny taniec 

Ciekawostki kosmiczne do pooglądania 

 

Witajcie świetliczaki !!!  3, 2, 1  STARTUJEMY :) 

 

Dziś wybierzemy się na małą wycieczkę... w kosmos... wsiądźcie do rakiety... 

Gotowi? To zaczynamy odliczanie: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... start! Jeśli chcecie  polatać dłużej rakietą z nami to 

zapraszamy do wspólnej kosmicznej zabawy przez cały tydzień.  

Wszystkich w podróż zapraszamy. Dziś rakietą wyruszamy. Kosmos wielki woła nas. Wsiadaj z nami, teraz na przygody czas 

Zapraszamy Was do posłuchania i wspólnego zaśpiewania piosenki. Kliknijcie w poniższy link. 

Zaczynamy od piosenki „Misja w kosmosie”  

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

Misja wśród gwiazd, 

kosmos woła już nas. 

Czas ruszyć na ratunek. 

Przygód to czas. 

W tej rakiecie pędźmy pośród gwiazd! 

Kosmos woła nas. 

Gwiezdna mapa nam dziś 

wskazuje już kierunek. 

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


Lećmy więc tam. 

Ta planeta potrzebuje nas! 

 

Obrany już kurs i każdy z nas 

kosmiczne tu zadanie ma. 

Co czeka tam wśród tylu gwiazd 

wszechświat woła nas! 

Planety tej magiczny blask 

widzimy więc lądować czas. 

Poznajmy ją, odkryjmy dziś 

- tajemnic wiele ma! 

Ciekawostki kosmiczne  Kosmos czyli Wszechświat to wszystko, co nas otacza: niebo, gwiazdy, 

planety, Księżyc. 

 

 

Zapraszamy Was do kącika kosmicznej  zgaduj – zgadula      

     Rozwiążcie kilka zagadek – odpowiedzi znajdziecie  na końcu. 

1. Co to za przestrzeń między Ziemią, 

Księżycem, planetami 

oraz między gwiazdami? 

2. W dzień ich nie ujrzysz, 

chociaż są nad nami. 

Można je zobaczyć 

nocą i wieczorami. 

3. Zawsze jest nad nami. 



To płacze czasami deszczem, 

to śmieje się słońcem 

albo gwiazd tysiącem. 

Ciekawostki kosmiczne do pooglądania 

Teraz proponujemy Wam abyście obejrzeli  fragment krótkiego filmu o tym, czym jest kosmos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LQh0m9y6qtM 

 

Tak wygląda wszechświat! [Kosmos] 

 

Fakty o kosmosie  

36 faktów o kosmosie, o których wiedzą tylko astronomowie 

https://www.youtube.com/watch?v=yDFghx43GOg 

 

Mity o kosmosie  

https://www.youtube.com/watch?v=9PVh1kJlrIU 

 

24 mity o kosmosie w zderzeniu z faktami 

 

i o naszym Układzie Słonecznym 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KZzdwT4mZJk 

 

  
 

Propozycja dla Was. Możesz pokolorować fragment naszego Układu Słonecznego. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LQh0m9y6qtM
https://www.youtube.com/watch?v=yDFghx43GOg
https://www.youtube.com/watch?v=9PVh1kJlrIU
https://www.youtube.com/watch?v=KZzdwT4mZJk


 

Dorysuj brakujący fragment. Zauważ, że nie wszystkie planety są takie same! 

 

Ciekawostki kosmiczne  do posłuchania  

Czy wiesz, że: 

• Nasze Słońce jest ponad 300 000 razy większe niż Ziemia. 

• Nasze Słońce jest gwiazdą. 

• Gdybyś mógł polecieć samolotem do Plutonu, podróż trwałaby 

ponad 800 lat. 

• Wenus jest pięciokrotnie gorętszy niż wrząca woda. 

• Nie będziesz mógł chodzić po Jowiszu, Saturnie, Uranie czy 

Neptunie, ponieważ nie posiadają solidnej powierzchni. 

• Zachód słońca na Marsie wydaje się niebieski. 



• We wszechświecie jest więcej gwiazd niż ziaren piasku na 

wszystkich plażach na Ziemi! 

 

 kosmiczny taniec 

 

Czas na piosenkę – śpiewaj i tańcz „W układzie słonecznym”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI 

 

Kosmiczny Kącik edukacyjny   

 

Proponujemy Sudoku. 

Rozwiąż obrazkowe SUDOKU. Możesz wydrukować. Jeśli nie macie drukarki przerysujcie na kartkę papieru. Ta karta pracy 

jest dla chętnych. Można tylko pooglądać te zajęcia proponowane przez nas. 

Pamiętaj, że w każdym rzędzie i kolumnie obrazki nie mogą się powtarzać. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI


Kosmiczna      plastyka                              

1.Jeśli masz ochotę, wykonaj jakąś pracę plastyczną na temat kosmosu. 

Potrzebne materiały: 

• czarna kartka z bloku technicznego 

• płyta CD 

• cekiny 

• żelopisy 

• brokat sypki lub klej z brokatem 

• folia aluminiowa 

• papier kolorowy 

• klej 

Wykonanie: 

Na czarnej kartce naklej niepotrzebną płytę CD. Dostępnymi materiałami plastycznymi możesz ozdobić pozostałą przestrzeń. 

Planety, gwiazdy i inne obiekty kosmiczne można wykonać przy użyciu: brokatu, żelopisów, folii aluminiowej, cekinów, 

kształtów z kolorowego papieru wg własnego pomysłu. 

Proste, prawda? 

 

2. Jeśli nie masz płyty możesz zrobić możecie zrobić takiego zielonego Ufoludka. To są propozycje dla chętnych. 

 



3. Praca plastyczna Rakieta kosmiczna- według własnego pomysłu. 

Na zakończenia polecamy:  

 

Filmik dla dzieci: 

https://www.youtube.com/watch?v=Aug7FRYvIHU 

 

Jeśli zainteresował Was kosmos i chcesz obejrzeć coś wspólnie z rodzicami 

lub starszym rodzeństwem, to znajdziesz ciekawe informacje tu: 

http://astronomia.org.pl/ 

Odpowiedzi na zagadki: 

1. kosmos 

2. gwiazdy 

3. niebo 

To już wszystko na dziś. Zapraszamy Was na Jutro 

 

Źródło :ciekawostki dla dzieci o kosmosie - Fajne Podróżefajnepodroze.pl › ciekawostki-dla-dzieci-o-kosmosie źródło, 

Printoteka, Pinterest, Praca plastyczna pl, Wikipedia. 

18. 05. – obchodzimy „Dzień Muzeów” 

Muzea są ważnym środkiem wymiany kulturalnej, wzbogacania kultur i rozwoju wzajemnego zrozumienia, współpracy 

 i pokoju między narodami. Dzień Muzeów dotychczas szerzej był znany jako Noc Muzeów. W Polsce akcja ta polega na 

tym, że muzea otwierały swe drzwi dla zwiedzających na całą noc, za darmo. Wiązało się to z bardzo długimi kolejkami, 

 a tego w czasach pandemii, oczywiście, unikamy. Co powiecie na wirtualne spacery po najciekawszych muzeach? 

https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-muzeum,4828.html 

Zapraszamy do wirtualnej przechadzki po Muzeum Powstania Warszawskiego 

https://www.ai360.pl/panoramy/279 

Czujecie niedosyt polskich muzeów? A może po prostu już byliście w tych wszystkich miejscach? Kliknijcie w LINK 

poniżej, a znajdziecie inne propozycje! 

https://www.youtube.com/watch?v=Aug7FRYvIHU
http://astronomia.org.pl/
https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-muzeum,4828.html
https://www.ai360.pl/panoramy/279


https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea 

Muzeum w Jarosławiu zaprasza do zwiedzania wnętrz Kamienicy Orsettich. Chcąc rozpocząć zwiedzanie wystarczy 

kliknąć w poniższe linki: 

http://www.muzeum-jaroslaw.pl/spacer/ko.html 

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich 

 

 

 

https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea
http://www.muzeum-jaroslaw.pl/spacer/ko.html

