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Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej 

18.02.2019 - 22.02.2019 

Temat wiodący: „Nie jesteśmy sami w kosmosie”. 
 

Poniedziałek 
Temat: Ufoludki. 

• Przywitanie witające się paluszki - nauczyciel wskazuje na swoją rękę i nazywa 
poszczególne palce, a następnie mówi, że dziś przywitamy się np. kciukami, kolanami 
itp. Dzieci, chodząc po sali, witają się w ten sposób ze spotkanymi osobami. 
 

• Gimnastyka poranna, z użyciem szarf. 

• Ćwiczenia oddechowe – „kosmiczny pył”  dzieci dmuchają papierowe konfetti.  

• Ćwiczenia logopedyczne - nauczyciel pokazuje ćwiczenie i powtarza kilkakrotnie, 
pilnuje dokładnego wykonania przez dzieci. Ruch planet – dzieci poruszają językiem, 
ruchem okrężnym, przy szeroko otwartej buzi. Start statku kosmicznego – język mają 
ułożony na dolnej wardze, wzbijają go ku górze i kierują jak najdalej w stronę nosa. 
Lądują na dalekiej planecie - język opada na dolną wargę. Powitanie ufoludków, 
dzieci przesuwają język po górnej wardze w prawo i lewo. 

• Oglądanie książek i czasopism o kosmosie. Nauczyciel czyta ciekawostki o kosmosie. 

• Zabawa konstrukcyjna statek kosmiczny – dzieci budują statek kosmiczny z 
dowolnych klocków według własnego pomysłu. 

• Zabawa ruchowa księżyc. Dzieci dobierają się parami. Jedno z dzieci oznaczone szarfą, 
jest księżycem i obiega swoją planetę. Drugie dziecko z pary obraca się wokół własnej 
osi. Na klaśnięcie nauczyciela dzieci zmieniają się rolami. 

• Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej. 

„Żyją na ziemi? Nie! Gdzieś na Marsie! 
Takie zielone i śmieszne ludki. 

W kosmosie latają na swoich spodkach, 
A nazywają się…..”(ufoludki) 

 

•  Słuchanie opowiadania E. Stadmüller „Ufoludki”. 

• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 
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• Słuchanie ciekawostek na temat kosmosu. Nauczyciel przekazuje podstawowe 

informacje na temat kosmosu, prezentuje dzieciom globus jako miniaturę  planety 

Ziemia i wskazuje jej położenie w układzie słonecznym. 

• Zabawa ruchowa planety. Dzieci biegają swobodnie po sali. Na dźwięk trójkąta 

zatrzymują się, stają wokół nauczyciela, który pełni rolę słońca, i poruszają się wokół 

niego jak planety. Po kolejnym dźwięku trójkąta biegają swobodnie. 

• Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej ”Ufoludek”. 

• Rozmowa kierowana na temat wiersza. 

• Malowanie farbami ufoludka według pomysłów dzieci. 

• Ćwiczenia słownikowe mój ufoludek. Autorzy prac opisują wygląd swoich ufoludków. 

Pozostałe dzieci wskazują właściwą prace. 

• Zabawa orientacyjno – porządkowa, ciepło – zimno. 

• Zabawa kosmiczny spacer. Dzieci wyobrażają sobie, że lądują po raz pierwszy na 

planecie Ziemia i wszystko jest dla nich nowe. Dzieci oglądają i obserwują salę, aby 

potem mogły opowiedzieć co widziały na kosmicznym spacerze innym ufoludkom. 

• Zabawa badawcza przyciąganie ziemskie. Nauczyciel wyjaśnia pojęcie grawitacji jako 

siły przyciągania kuli ziemskiej. Dzieci podskakują i sprawdzają, czy wszystkie opadają 

na ziemię. Później nauczyciel pokazuje  dzieciom działanie magnesów i wspólnie się 

nimi bawią. 

• Karta pracy – dzieci porównują ufoludki, określają ich cechy, rysują po śladzie drogę 

lecącego UFO. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna. 
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Wtorek 
Temat: Trzej kosmici. 
 

• Przywitanie „Jak się masz” na melodie – „Panie Janie”. 

• Gimnastyka poranna, z użyciem piłek i skakanek. 

• Ćwiczenia oddechowe z balonem.  

• Ćwiczenia logopedyczne - nauczyciel pokazuje ćwiczenie i powtarza kilkakrotnie, 
pilnuje dokładnego wykonania przez dzieci. Rozmowy kosmitów – dzieci powtarzają 
sylaby: bo, ba, bi, be, bu, by, pa, po, pi, pe, pu, py. Wspólny posiłek – dzieci naśladują 
ruchy żucia, przez poruszanie żuchwą z jednoczesnym ruchem warg. Zjeżdżalnia dla 
ufoludków – czubek języka opierają za dolnymi zębami, a środkową część języka 
unoszą do góry, tworząc zjeżdżalnie dla ufoludków. 

• Zabawa ortofoniczna kosmiczne echo – nauczyciel prosi jedno dziecko by wydało 
kosmiczny dźwięk, sylabę np. uuuuu, a reszta dzieci powtarza tworząc echo. I zabawę 
powtarzamy, tak aby każde dziecko nadało swój dźwięk. 

• Ćwiczenia graficzne kosmiczne wzory – nauczyciel rozdaje dzieciom tacki z kaszą, a 
dzieci kreślą palcem lub patyczkiem dowolne wzory i rysunki, które kojarzą się im z 
kosmosem. 

• Słuchanie piosenki „Trzej kosmici” S. Karaszewski, S. Marciniak. 

1. Trzej kosmici, trzej kosmici 
przylecieli rankiem. 
Ten w talerzu, tamten w spodku, 
trzeci leciał w dzbanku. 
 
ref.  Pierwszy – krągłe jajeczko, 
drugi – chrupka bułeczka, 
a ten trzeci, drżący, chlupiący – 
jak ta kawa z mleczkiem. 
 

2. Trzej kosmici, trzej kosmici 
wpadli przez okienko. 
W pokoiku na stoliku 
lądowali miękko. 
 
ref. Pierwszy – krągłe jajeczko, 
drugi – chrupka bułeczka, 
a ten trzeci, drżący, chlupiący – 
jak ta kawa z mleczkiem. 
 

• Rozmowa na temat zwrotek i refrenu piosenki. 
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• Improwizacja ruchowa do piosenki „Trzej kosmici”. 

• Rozmowa z dziećmi na temat przedmiotów służących do obserwacji: lornetka, luneta, 
teleskop. 

• Zabawa badawcza kosmiczny kamień. Dzieci oglądają kamienie przez lupę opisują: 
kształt, kolor, strukturę, twardość. 

• Praca plastyczna – czarodziejski kamień. Dzieci malują farbami kamienie. 

• Ćwiczenie grafomotoryczne – kamień. Dzieci wybierają kamień, określają jego 
wielkość i kolor. Kładą go na kartce i obrysowują jego kształt, a następnie kolorują 
powstały rysunek. 

• Układanie rakiety według wzoru. Dzieci dostają pocięte figury z kolorowego papieru.  
Układają rakietę według wzoru ułożonego przez nauczyciela. 

• Zabawa ruchowa z kamienia na kamień. Nauczyciel rozkłada na dywanie obręcze 
(kamienie). Zadaniem dzieci jest przeskakiwanie z kamienia na kamień tak aby nie 
wpaść do wody. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna. 

Środa 
Temat: Latające spodki. 

• Przywitanie „Kosmitów” – jedno dziecko pokazuje gest, a reszta dzieci go powtarza. 

• Gimnastyka poranna z użyciem woreczków. 

• Ćwiczenia oddechowe z piłeczkami. 

• Ćwiczenia logopedyczne - nauczyciel pokazuje ćwiczenie i powtarza kilkakrotnie, 
pilnuje dokładnego wykonania przez dzieci. Ruch planet – dzieci poruszają językiem, 
ruchem okrężnym, przy szeroko otwartej buzi. Start statku kosmicznego – język mają 
ułożony na dolnej wardze, wzbijają go ku górze i kierują jak najdalej w stronę nosa. 
Lądują na dalekiej planecie - język opada na dolną wargę. Powitanie ufoludków dzieci 
przesuwają język po górnej wardze w prawo i lewo. 

• Zabawa matematyczna gdzie wylądował statek kosmiczny? Nauczyciel pokazuje 
dzieciom zabawkę - statek kosmiczny, pyta się dzieci co to jest? Następnie nauczyciel 
pokazuje jak statek ląduje w różnych miejscach sali. Prosi dzieci aby określiły gdzie 
wylądował. Dzieci używają określeń: nad, pod, obok, na, pomiędzy. 

• Nauka refrenu piosenki „Trzej kosmici”. 
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• Ćwiczenia graficzne gwiazdki – dzieci obrysowują kształty gwiazdek na kartce, 
następnie smarują wnętrze klejem i posypują brokatem. 

• Zabawa ruchowa latające talerze. Nauczyciel prosi, by dzieci tworzyły latające talerze 
– koła składające się z liczby dzieci odpowiadającej liczbie kropek na latających 
talerzach, które pokazuje nauczyciel. Utworzone koła obracają się przy muzyce. 

• Zabawa matematyczna statek kosmiczny. Dzieci układają na tarczach gimnastycznych 
(statkach kosmicznych) po tyle klocków (ufoludków), ile wskażą wylosowane karty z 
kropkami. 

• Układanie UFO z 4 kół od najmniejszego do największego.  

• Rysowanie na dowolny temat. 

• Zabawa przy piosence „Trzej kosmici”. Podczas pierwszej zwrotki dzieci obracają się 
wokół własnej osi. Podczas refrenu podają sobie ręce i obracają się w koło. Podczas 
drugiej zwrotki chodzą jak roboty, a na koniec przykucają - lądują. 

• Zabawa pantomimiczna ruchy ufoludków.  Jedno dziecko wchodzi do środka koła i 
pełni rolę ufoludka. Reszta dzieci naśladuje jego ruchy. Potem następuje zmiana 
dziecka będącego w środku koła. 

• Ćwiczenia ortofoniczne kosmiczne imiona. Nauczyciel podaje sylaby, a dzieci 
powtarzają po nim np. pa, ba, da, ka, ta. Następnie dzieci wymyślają imię ufoludka na 
dana sylabę. Np. Pa – dak, Ba – lek itp. Imiona te nie muszą być zrozumiałe dlatego, że 
są to kosmiczne imiona. 

• Zabawa utrwalająca kolory. Nauczyciel rozkłada przed dziećmi flamastry, zdejmując z 
nich skuwki. Prosi dzieci, aby nauczyły przybyszów z kosmosu  nazw kolorów. Każde 
dziecko ma połączyć wybrany flamaster z  odpowiednią skuwką, nazwać kolor i 
wyszukać w najbliższym otoczeniu przedmiotu w  takim kolorze. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna. 

Czwartek 
Temat: Rakieta kosmiczna. 

• Przywitanie „Powitanie ufoludków”. Dzieci stają naprzeciwko siebie i witają się 
różnymi częściami ciała (nosami, łokciami, kolanami itp.). 

• Gimnastyka poranna z piłkami. 

• Ćwiczenia oddechowe z piórkami. 
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• Ćwiczenia logopedyczne (prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski l). Szeroko 
otwarte usta, język uniesiony do góry, odbija się za górnymi zębami, przy wałku 
dziąsłowym. Dzieci powtarzają za nauczycielem głoskę l. Słuchanie tekstu 
logopedycznego B . Szelągowskiej „Rozmowy ufoludków”. Dzieci powtarzają sylaby za 
nauczycielem (la, lo, li, ly, le, lu). 

• Ćwiczenie słuchowe skąd słychać dźwięk? Dzieci siedzą na dywanie. Nauczyciel prosi 
aby dzieci zamknęły oczy i wsłuchały się, skąd słychać odgłos lądującego statku 
kosmicznego (dźwięk trójkąta). Nauczyciel gra  na instrumencie z różnych kierunków, 
a dzieci wskazują kierunek palcem, z którego dobiega dźwięk. 

• Ćwiczenia usprawniające małą motorykę – planety. Nauczyciel rozdaje dzieciom 
plastelinę i prosi, aby dzieci ulepiły z niej kule różnej wielkości – będą to planety. Po 
ulepieniu, dzieci układają je na kolorowance Układ Słoneczny, porównują wielkości, 
określają kolory, z których zostały one ulepione. 

• Nauka pierwszej zwrotki piosenki „Trzej kosmici”. 

• Ćwiczenia syntezy słuchowej – o czym mówią ufoludki? Nauczyciel rozkłada na 
dywanie przed dziećmi obrazki związane z kosmosem. Prosi dzieci o nazwanie tych 
obrazków. Następnie nauczyciel przyjmuje role ufoludka, który posługuje się 
kosmicznym językiem – mówi sylabami. Podaje nazwy obrazków sylabami, a dzieci 
wskazują obrazek, o którym mówi ufoludek. 

• Praca plastyczna – wypychanka rakieta. 

• Zabawa dydaktyczna zima – lato. Nauczyciel rozkłada na dywanie dwie obręcze oraz 
przedmioty, które występują w różnych porach roku np. wiaderko z foremkami, szalik, 
rękawiczki, okulary przeciwsłoneczne itp. Dzieci segregują je, zimowe w niebieskiej 
obręczy, letnie w czerwonej. 

• Praca plastyczna gwieździste niebo. Dzieci odbijają pieczątki (gwiazdy) w żółtej farbie 
na granatowym tle. 

• Kolorowanie kolorowanek z planetami. 

• Zabawa ruchowa planety. Dzieci biegają swobodnie po sali. Na dźwięk trójkąta 
zatrzymują się, stają wokół nauczyciela, który pełni rolę słońca, i poruszają się wokół 
niego jak planety. Po kolejnym dźwięku trójkąta biegają swobodnie. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna. 
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Piątek 
Temat: Mieszkańcy innych planet. 

▪ Przywitanie „Iskierka” 

• Gimnastyka poranna z chusta animacyjną. 

• Ćwiczenia oddechowe z kulką z waty. 

• Ćwiczenia logopedyczne (koniki, spadające śnieżynki, odgarnianie szyby 
samochodowej ze śniegu, zamarznięte dłonie, kula śnieżna, z górki na sankach). 

• Nauka drugiej zwrotki piosenki „Trzej kosmici”. 

„Trzej kosmici, trzej kosmici 
wpadli przez okienko. 
W pokoiku na stoliku 

lądowali miękko.” 

• Układanie rakiety kosmicznej według wzoru z figur geometrycznych.  

• Ćwiczenia słuchowe – dźwięki dochodzące z kosmosu. Nauczyciel włącza wybrane 
nagrania ze strony internetowej dotyczące kosmosu, a dzieci swobodnie wypowiadają 
się na ich temat. 

• Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Nasza Ziemia i planeta”. 

• Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza. 

• Kolorowanie rysunku ufoludka. 

• Zabawa dydaktyczna czego brakuje? Nauczyciel pokazuje dwa podobne obrazki, dzieci 
szukają różnic. 

• Zabawa ruchowa na księżycu. Dzieci poruszają się jak kosmonauci na Księżycu, długimi 
skocznymi krokami. 

• Praca plastyczna niebo nocą. Dzieci przyklejają małe oderwane kawałki folii 
aluminiowej do granatowej kartki, tworząc tym samym rozgwieżdżone niebo nocą. 

• Zabawa ruchowa planety i słońce. Nauczyciel tłumaczy, że każda planeta krąży wokół 
Słońca. Jedno dziecko stoi w kole - jest słońcem i stoi nieruchomo. Reszta dzieci biega 
wokół niego w kole tak jak planety. 

• Zabawa dydaktyczna mowa kosmity. Nauczyciel mówi sylabami, a dzieci próbują 
rozpoznać o jakie słowo chodzi  np. Ko–smi-ta, ra-kie-ta, nie-bo. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna. 


