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Dziś  temat "Poznajemy planety", a więc razem z Trampolinkiem wybierzemy 

się w kosmos. Teraz posłuchajcie, jaki wiersz ułożyły lalki nt. Pobytu 

Trampolinka w kosmosie ("Trampolinek w kosmosie" – fragm. U. Piotrowskiej):

Mknie Trampolinek w kosmosie rakietą, żeby się z bliska przyjrzeć planetom.

Patrzy jak krążą, krążą bez końca po swych orbitach wokoło Słońca

I po kolei nazwy wymienia: najpierw Merkury, Wenus i Ziemia,

Mars jest następny, za Marsem Jowisz, wierzyć możecie Trampolinkowi.

I dalej Saturn, a za nim Uran, wreszcie na końcu mamy Neptuna.

Koniec wyprawy, bo Ziemia wzywa. Czy ta wyprawa była prawdziwa?

Można zadać dzieciom pytania dot. opowiadania i wiersza, np. "Czym 

Trampolinek wybrał się w podróż?', Po czym krążą planety?, Dookoła czego 

krążą planety?, Jakie planety widział Trampolinek? (niech dzieci wymienią te, 

które zapamiętały).

A teraz muzyczna prezentacja wszystkich planet, zwróćcie uwagę i 

posłuchajcie uważnie, czym się planety różnią między sobą i co o sobie mówią. 

Zastanówcie się też, czy na innych planetach moglibyśmy żyć tak, jak na Ziemi.

Piosenka "W układzie słonecznym"  https://www.youtube.com/watch?

v=yxVMhKt-cvI

Możecie  pobawić się w planety. Na środku w pokoju ustawcie np. 

krzesełko (to będzie Słońce) ,a dookoła niego ułóżcie skakankę, to będzie Wasza

orbita lub, jeśli macie możliwość wyjść do ogrodu, to pobawcie się tak na 

świeżym powietrzu. Wtedy orbitę można narysować  kredą. Na początku 

powiedzcie coś o sobie, jaką jesteście planetą, co się u Was dzieje  (ćw. 

Słownikowe) i  okrążajcie  "Słońce" po swojej "Orbicie."



Na końcu warto z dziećmi podsumować te wszystkie wiadomości o 

planetach, że jest ich 8 w Układzie Słonecznym (dzieci mogą przypomnieć, jak 

wygląda cyfra 8 i narysować po kolei 8 różnych planet tak jak zapamiętały je z 

piosenki, a następnie przeliczyć  je w aspekcie mnogościowym 1, 2.... i 

porządkowym: pierwsza, druga ,..itd), że krążą wokół słońca po wyznaczonej 

drodze, która nazywa się orbitą, że najbliżej Słońca jest Merkury, najdalej 

Neptun, że nasza planeta to Ziemia i jest ona trzecia z kolei, że różnią się 

miedzy sobą i czym, itd.

A teraz zobaczcie, jak Bolek i Lolek próbowali zostać kosmonautami i jaką

zbudowali rakietę, żeby wybrać się w kosmos:

https://www.youtube.com/watch?v=ZGjF6mP5IyI

I zadanie dla Was: skonstruujcie swoją rakietę z różnych odpadów 

ekologicznych, np. Pudełkach po lekach, butelkach plastikowych, itp. 

Przykładowy opis pracy plastycznej: 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos/306-rakieta-kosmiczna (Dostęp: 

12.04.2021). 

Zadanie. Postarajcie się poćwiczyć dzielenie wyrazów na sylaby np.:  Dzień do-

bry, pla-ne-ta, itd. 

Życzymy udanej zabawy w kosmosie i pochwalcie się swoimi rakietami 

wysyłając do nas zdjęcia. 

Źródła: Przewodnik Metodyczny ze scenariuszami zajęć Nowa Trampolina 

Pięciolatka. 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos/306-rakieta-kosmiczna

