
Witamy Was ponownie i zachęcamy, aby  wolny czas wykorzystać na wspólne  

rodzinne zabawy, prace plastyczne i ciekawe zajęcia. Materiały do prac na pewno znajdziecie w domu, wykorzystajcie 

to, co czasem wydaje się niepotrzebne, a brakujące materiały zastąpcie innymi.  

W tym tygodniu zapraszamy Was do wybrania się w kosmiczną podróż  

12 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki. Dzień ten obchodzony jest  

w rocznicę pierwszego lotu człowieka w kosmos. 

Kosmos to Ziemia, inne planety, księżyce oraz miliardy gwiazd, które tworzą galaktyki. 

 

Posłuchajcie piosenki „Misja w Kosmosie” 

https://www.youtube.com/watch?v=o3YaFFyh_mw 

 

Aby wyruszyć na podbój kosmosu zachęcamy Was 

do wykonania modelu rakiety kosmicznej według pomysłu na stronie: 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos/41-rakieta-orion-7 

                          3-2-1-0-START !!! 

Więcej pomysłów na ciekawe „kosmiczne“ prace plastyczne z wykorzystaniem 

różnych materiałów znajdziecie na stronie: 

         https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos 

https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-lotnictwa-i-kosmonautyki
https://www.youtube.com/watch?v=o3YaFFyh_mw
https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos


"Lecimy w kosmos" - zabawa matematyczna 
Ta zabawa pomoże dziecku utrwalić umiejętność dodawania i odejmowania liczb, w wybranym przez rodzica 

lub starsze rodzeństwo zakresie, np. w zakresie dziesięciu. 

Zachęcamy dziecko do narysowania rakiety oraz planety, na którą chce polecieć.  Następnie wspólnie 

wycinamy kółeczka.   

Na nich zapisujemy liczby od 0 do 10. Liczby mogą się powtarzać.  

Przykłady zabaw: 

• dorosły umieszcza w okienkach rakiety dwa kółeczka z liczbami, których suma nie przekracza 10, dziecko kładzie 

na planecie kółeczko z sumą tych liczb, 

• dorosły umieszcza kółeczko  z mniejszą liczbą w okienku, a z większą na 

planecie, dziecko dokłada w drugim oknie rakiety taką liczbę, aby w sumie 

otrzymać liczbę z planety.   

Zabawę można dostosować do wieku i umiejętności dziecka zwiększając zakres 

wykonywania działań np. do dwudziestu.  W tym celu należy wykonać więcej 

kółeczek np. z liczbami od 11 do 20 lub dołożyć więcej cyfr i tworzyć z nich liczby 

dwucyfrowe (1 i 2 to 12). 

Każde poprawne wykonanie  zadania, to start rakiety w kosmos. Miłych lotów !!! 

 

Ci, którzy chcą lecieć w kosmos muszą być zdrowi, odpowiednio przeszkoleni i sprawni. 

Zapraszamy Was na „kosmiczną gimnastykę”   

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE 

 
Przypominamy, że czekamy na zdjęcia Waszych prac. Możecie je wysyłać na adres: joatry.904@edu.erzeszow.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE
mailto:joatry.904@edu.erzeszow.pl

