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„Ziemia, nasza planeta” 

 

Dzisiaj czeka nas niezwykła podróż! Gdzie? Dowiecie się za chwilę!  

 

1. Najpierw zapraszam Was do wspólnej zabawy! Włączcie nagranie "Jest już 

wiosna". Potrzebujecie: 2 łyżeczki, garnek, pudełko, tarkę iii do dzieła :). 

 

2. Teraz jeśli zagadkę rozwiążecie, miejsce naszej podróży odkryjecie - możecie 

poprosić Rodziców o pomoc w rozwiązaniu zagadki :) 

 

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! :) 

Możecie zrobić rakietę z kartonu, a kiedy kartonu brak usiądźcie wygodnie na krześle. 

Włączcie nagranie "Lot rakietą", zamknijcie oczy i UWAGA - odliczamy: 10, 9, 8, 7, 

6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, START! 

 
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 się Wam te dźwięki? 

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


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 w niej wiele 

ciekawostek o Ziemi :). 

 

5. Macie ochotę zrobić wybuchową kulę ziemską?  

Przesyłam Wam zdjęcie przedstawiające eksperyment:) 

 

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

pipetę i wodę.  

Na środku talerza układamy pastylki wapna -  nie zapełniamy całego talerzyka. 

Następnie posypujemy wapno barwnikami do jajek - zielonym i niebieskim. Teraz już 

wystarczy pipetą nabierać wody i polewać wapno. Tworzy nam się piękna kula 

ziemska :). 

 

6. Pora się trochę poruszać - zapraszam w podróż po planetach. 

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 wykonujecie ćwiczenie, które usłyszycie.  

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

 

7. "Dawno, dawno temu.. " Czyli jak powstała Ziemia :). 

Czy jesteście ciekawi, jak powstała nasza planeta? Zapraszam Was do obejrzenia 

odcinka Domowego Przedszkola :). 

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

 

8. Spróbujecie zrobić swoją własną rakietę? Dajcie znać czy się udało :). 

 

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








 


