
Zajęcia dla zerówki                                                                                     19.05.2020 r. 

     Temat dnia: W kosmosie 

 
 

 

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 

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


4)   Mamusia/tatuś przeszyta Ci tekst 

Nasza planeta to Ziemia. Krąży ona po orbicie dookoła słońca. Razem z nią krążą inne 

planety. Ziemię otacza atmosfera – ochronna powłoka- składająca się z mieszaniny gazów, 

zwanych – powietrzem. Powyżej atmosfery znajduje się kosmos, czyli przestrzeń z 

księżycem, słońcem, gwiazdami i innymi ciałami niebieskimi. Człowiek odbywający podróże 

w kosmosie to kosmonauta. Ma on specjalny kombinezon, który pozwala na utrzymanie 

stałej temperatury ciała i ciśnienia. W kosmosie nie ma bowiem stabilnej temperatury, w 

słońcu jest tam goręcej niż w piecu, a w cieniu zimniej niż w zamrażarce. Kosmonauta ma 

też własny zapas tlenu potrzebny mu do oddychania. Do lotu służy mu rakieta, lub inny 

statek kosmiczny. Ludzie, którzy chcą lecieć w kosmos muszą być niezwykle sprawni, 

zdrowi i odpowiednio przeszkoleni. 

 

 Sprawdzenie rozumienia tekstu: 

- Czym będziemy się zajmowali na dzisiejszych zajęciach?  

O kosmosie 

 
 

- Czego dowiedzieliśmy się z tego tekstu o kosmosie ? 

Kosmos to - przestrzeń z księżycem, słońcem, gwiazdami i innymi ciałami 

niebieskimi. 

 

 

- Kogo nazywa się kosmonautą? 



Człowiek odbywający podróże w kosmosie to kosmonauta. 

 

   
 

- Jakim pojazdem kosmonauci wyruszają w kosmos? 

Rakieta - lub  statek kosmiczny. 

 

    
 

 

 

5)   Uważnie obejrzyj film edukacyjny Życie na stacji Międzynarodowej  

https://youtu.be/LBSlFGbYmzo 

 6)  Zdrowe rakiety 

Przy okazji zajęć o kosmosie możemy zachęcić dzieci do jedzenia zdrowych i pysznych 

owoców.  Przygotuj patyczki do szaszłyków i owoce np. banana, winogrona, truskawki. 

Dziecko z chęcią będzie nabijać owoce. Samodzielnie zrobiony szaszłyk owocowy w kształcie 

rakiety to wyśmienita zabawa. Kto wie może kosmici uwielbiają owoce? Smacznego.  

 

https://youtu.be/LBSlFGbYmzo


 
 

7)  Teraz zapraszam na piosenkę  „Misja w kosmosie” 

https://youtu.be/o3YaFFyh_mw 

 

8)  Wykonanie Kart Pracy    Ćwiczenie grafomotoryczne. 

 „Połącz  te same przedmioty” . Karty pracy podam drogą mailową. 

9) Praca plastyczna Rakieta : Pokoloruj w odpowiednich kolorach. Obrazek podam drogą 

mailową 

 

https://youtu.be/o3YaFFyh_mw


 
Miłego, słonecznego popołudnia. Powodzenia. Pozdrawiam Oksana Stakhovska 

 


