
Zajęcia dla zerówki                                                                                     21.05.2020 r. 

     Temat dnia: Księżyc 

 
 

1)  Kalendarz  – proszę o wskazanie dnia tygodnia, pory roku oraz pogody jaką mamy w 

dzisiejszym dniu  https://autyzmopole.pl/?p=4455   

2)  Knill. https://autyzmopole.pl/?p=5715 

3)  Na początku naszego zajęcia posłuchamy piosenki „Budujemy ciszę”. 

https://youtu.be/tb5TAMjnNvM 

4)     Mamusia/ tatuś przeczyta Ci fragmentu tekstu „Dzieci Pana 

Astronoma” Wandy Chotomskiej  

Dookoła ZIEMI 

ciągle sobie biega 

https://autyzmopole.pl/?p=4455
https://autyzmopole.pl/?p=5715
https://youtu.be/tb5TAMjnNvM


KSIĘŻYC – naszej ZIEMI 

najbliższy kolega. 

Cały miesiąc musi 

biegać dookoła, 

zanim raz okrążyć 

naszą ZIEMIĘ zdoła. 

SŁOŃCE go oświetla – 

tam gdzie SŁOŃCE zerka, 

światło się odbija 

tak jak od lusterka. 

Sam KSIĘŻYC nie świeci, 

to, co widać z ZIEMI 

jest właśnie odbiciem 

słonecznych promieni. 

          
 

5)    Rozmowa na temat utworu.  

 

● Kto lub co jest bohaterem tego tekstu? (księżyc) 

● Wokół czego porusza się księżyc? (wokół Ziemi) 

● Ile trwa okrążenie Ziemi przez księżyc? (miesiąc) 

● Dlaczego wydaje nam się, że księżyc świeci? (odbijają się od niego promienie 

słoneczne) 

● Dlaczego księżyc, który widzimy z Ziemi ma różne kształty? (bo krąży wokół Ziemi, 

a słońce zawsze oświetla tylko jego połowę i my widzimy tylko tą oświetloną 

połowę pod różnymi kątami) 



● Czy ktoś był na księżycu? (Księżyc to jedyne ciało niebieskie, do którego 

podróżowali i na którym wylądowali ludzie. Do tej pory na księżycu stanęło 

dwunastu astronautów. Pierwszym był amerykański astronauta Neil Armstrong 

(1969 r.)) 

6)    Obejrzycie film Księżyc https://youtu.be/gc7Sv9NT0ZQ 

 

7)   Wykonanie Kart Pracy    Ćwiczenie grafomotoryczne.  Karty pracy 

podam drogą mailową. 

 

8)   Teraz zapraszam na piosenkę  „Misja w kosmosie” 

https://youtu.be/o3YaFFyh_mw 

 

9) Praca plastyczna          „Moja rakieta 

 

https://youtu.be/gc7Sv9NT0ZQ
https://youtu.be/o3YaFFyh_mw


 
 

Do dzisiejszej pracy potrzebujemy 

- rolkę po papierze toaletowym 

- folię aluminiową 

- kolorowy papier 

- bibulę 

- klej 

 

1. Smarujemy rolki po papierze toaletowym klejem 

2. Przyklejamy do rolki folię aluminiową 

3. Szkicujemy i wycinamy dwa duże i jeden mniejszy trójkąt z kolorowego papieru 

4. Przyklejamy duże trójkąty po bokach i mały na górze rolki 

5. Szkicujemy i wycinamy 1-3 koła z kolorowego papieru 

6. Przyklejamy je na środku rolki 

7. Wycinamy paski z bibuły 

8. Przyklejamy je wewnątrz dolnej części rolki 

Życzę udanej zabawy! Miłego, słonecznego popołudnia. Powodzenia. 

Pozdrawiam Oksana Stakhovska 

 


