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„Ziemia, nasza planeta” 

 

Dzień dobry kochani! 

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o czymś bardzo, bardzo ważnym! To miejsce to nasz 

dom Ale nie taki, jak myślicie;) Zaraz przekonacie się sami, co mam na myśli 

 

1. Na początek muzyczna rozgrzewka! Wasz ulubiony taniec ZYGZAK!  

Mam nadzieję, że już niedługo zatańczymy go razem w Miodowej Chatce  

A tymczasem poćwiczcie razem z bohaterami piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

 

2. A teraz jeśli zagadkę rozwiążecie, miejsce naszej dzisiejszej podróży odkryjecie 

 

Na pustyni jest gorąca, 

Na biegunie lodowata. 

Wciąż wędruje wokół słońca, 

Poprzez dni, miesiące, lata. 

 

Oczywiście chodzi o naszą planetę  - Ziemię! 

 

3. Teraz prawdziwą rakietą polecimy i naszej planecie z bliska się przyjrzymy! 

Usiądźcie wygodnie na krześle lub na dywanie. Włączcie nagranie „Lot rakietą” ( 

przesyłam je w załączniku), zamknijcie oczy i UWAGA – odliczamy: 

 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ,START! 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs


 Rakieta wystartowała, wszyscy mocno przyklejamy się do miejsc! Lecimy, lecimy... 

ooo nie, asteroida! Leci prosto na nas! Szybciutko pochylamy się do przodu... Ufff 

nawet nas nie drasnęła! 

 Lecimy, lecimy dalej... Ooo a teraz wlecieliśmy w jakieś kosmiczne śmieci! Musimy 

uważać, żeby nie uszkodziły nam rakiety... Wyginamy się na prawo, wyginamy się na 

lewo... Znowu nam się udało! Za chwilę będziemy na miejscu... Taaak, już ją widzę, to 

mała niebiesko-zielona planeta... A wy widzicie?  

Uwaga, zbliżamy się do wejścia w atmosferę... Musimy teraz lecieć bardzo szybko... 

Prędkość wbija nas w siedzenia i odgina do tyłu... Ooo wylądowaliśmy! Tylko 

pamiętajcie - ostrożnie wychodzimy z rakiety i jesteśmy bardzo, bardzo cicho, bo nie 

wiemy czy jest tu bezpiecznie...  

Ooo zobaczcie! Czy to... tak to trawa! Zmęczyłam się po tym locie, a wy? Może 

położymy się na chwilę i posłuchamy jak brzmi ta planeta, co?  

 

Gdzie można usłyszeć takie odgłosy?: 

https://www.youtube.com/watch?v=LZbEIxhiJRM&feature=emb_title 

 

A z czym kojarzą Wam się te dźwięki?: 

https://www.youtube.com/watch?v=bWDfBQAljJQ&feature=youtu.be 

 

4. „Nieziemskie ciekawostki” – poznajmy bliżej naszą planetę! 

 

Zapraszam Was do obejrzenia prezentacji o naszej planecie - znajdziecie ją w 

załączniku. Zapoznajcie się z nią samodzielnie lub z pomocą rodziców, a dowiecie się 

wielu niesamowitych ciekawostek o Ziemi! 

 

5. A teraz pobawmy się z globusem! 

 

Jeśli nie posiadacie w domu globusa, znajdźcie mapę świata lub otwórzcie zdjęcie, 

które znajduje się w załączniku. 

 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

- Czego jest więcej -  lądów czy wody? 

- Czy potraficie nazwać wszystkie kontynenty? 

- Na jakim kontynencie znajduje się Polska? 

- Czy potraficie ją odszukać? 

- A jaki kontynent lub kraj chcielibyście kiedyś zwiedzić? Wskażcie go paluszkiem 

https://www.youtube.com/watch?v=LZbEIxhiJRM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=bWDfBQAljJQ&feature=youtu.be


 

 

 

6. „Morze czy ląd?” – raz, dwa, trzy, skaczesz Ty!  

 

Rozłóżcie na dywanie kocyk albo długi sznurek, z którego uformujcie koło. Stańcie 

przed kocykiem. Na hasło rodzica: „Morze” – wskoczcie do środka, naśladujcie 

chlapanie i pluskanie wody. Na hasło: „Ląd” wyskoczcie na zewnątrz. Czasami mama 

lub tata mogą Was zmylić, np. kiedy już jesteście w morzu, powiedzą „Morze” i 

wtedy oczywiście wyskoczyć nie można. Bądźcie uważni!” 

 

7. A może macie ochotę zrobić wybuchową kulę ziemską? 

 

Zdjęcia przedstawiające eksperyment zamieszczam w załączniku.  

 

Do zrobienia kuli ziemskiej potrzebujemy: talerz, wapno musujące, barwniki do jajek, 

pipetę, wodę. 

Na środku talerza robimy coś w rodzaju kółka z tabletek wapna. Jednak nie 

zapełniamy całego talerzyka. Następnie posypujemy wapno barwnikami do jajek – 

zielonym i niebieskim. Teraz już wystarczy pipetą nabierać wody i polewać wapno. 

Tworzy się nam piękna kula ziemska!!! 

 

8. Pora się trochę poruszać ! – „Lecimy w kosmos” 

 

Zasady są bardzo proste! Wsiadamy do statku kosmicznego, który leci tylko wtedy 

gdy tańczymy. Kiedy gra muzyka poruszajcie się w rytm muzyki, a kiedy muzyka 

ucichnie lądujecie na jakiejś planecie i wykonajcie ćwiczenie, które usłyszycie. 

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

 

9. „Dawno, dawno temu…” – czyli jak powstała Ziemia  

 

Czy jesteście ciekawi, jak powstała nasza planeta? A może chcielibyście wybrać się na 

wyprawę kosmiczną i zobaczyć Ziemię z Kosmosu? 

 Zapraszam Was do obejrzenia odcinka Domowego Przedszkola 

 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,nasza-ziemia,41969 

 

 

10. Dla chętnych przesyłam dodatkowo kilka Kart Pracy: 

 

Karta Pracy nr 1 – „Globus”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SCMAcaNwGwo
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,nasza-ziemia,41969


Pokolorujcie pola w pustej kratownicy na odpowiednie kolory, zgodnie z kodem 

podanym na dole strony (każda cyfra oznacza inny kolor). Możecie zakryć wzór, aby 

jak najrzadziej na niego spoglądać 

 

Karta Pracy nr 2 

 

Połączcie obrazek naszej planety z jej nazwą.  

Wpiszcie w pustych kratkach pierwsze litery z nazw obrazków, a wtedy odgadniecie 

hasło. 

 

11. Czas zrobić własną rakietę! 

 

W załączniku przesyłam szablon, z którego można skorzystać Możecie go 

wydrukować, wyciąć i pokolorować, a w okienku wkleić własne zdjęcie.  

               Na tej stronie możecie zobaczyć gotową pracę 

https://kwiecien.academy/rakieta-kosmiczna/ 

 

Jeśli ktoś nie chce korzystać z szablonu, niech stworzy własną rakietę! Przesyłam 

kilka propozycji  
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