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1. Rozpoczynamy od zestawu ćwiczeń ruchowych z dnia poprzedniego : 

Poznawanie własnego ciała. 

- ślizganie się w kółko na brzuchu, na plechach; 

- w pozycji siedzącej – przyciąganie kolan, chowanie głowy, rozprostowywanie się do 

pozycji leżącej; 

- ćwiczenia w parach – rodzic tworzy mostek (klęk podparty), a dziecko chodzi obok, 

przechodzi pod nim, między jego rękami; 

- dziecko ucieka na kolanach, a rodzic je goni, po chwili zamiana; 

- pozycja siedząca, plecy się dotykają, nogi ugięte w kolanach – dziecko pcha 

partnera, starając się pokonać jego opór, po chwili następuje zamiana. 

 

2. Ćwiczenia wizualizacyjne „Wyprawa na Zieloną Planetę”. 

Ustawiamy krzesełka jedno za drugim – symbolizują one siedzenie w rakiecie. 

Siadamy na krzesełka, rodzice opowiadają krótką historię, której może towarzyszyć 

także podkład muzyczny. 

 
Witajcie na pokładzie statku kosmicznego! Zabiorę was w niezwykłą podróż – na 

Zieloną Planetę. Zapnijcie pasy. Ruszamy. Statek wznosi się coraz wyżej i wyżej. Ziemia robi 

się coraz mniejsza… Jaka ona błękitna! Ale, ale, czujecie? Stajecie coraz lżejsi. To dziwne 

uczucie to stan nieważkości-unosicie się w powietrzu, jakbyście w nim płynęli. Widzicie na 

zewnątrz ciemność kosmosu, którą rozświetlają migoczące gwiazdy. Zapadacie w sen, który 

będzie trwał kilka lat, ale dla was to tylko chwila. 

Budzicie się. Statek kosmiczny zbliża się do Zielonej Planety. Patrzycie z zachwytem na 

zbliżającą się planetę. Serca biją wam mocno. Oto cel naszej wyprawy. Na planecie jest 

życie. Lądujecie. Otacza was tłum uśmiechniętych mieszkańców planety. Czy przyjmą was 

życzliwie? Jak wyglądają mieszkańcy Zielonej Planety? Czy są podobni do was? Jak 

wygląda życie na tej planecie? 

 

Tutaj rodzice przerywają opowieść i pytają : 

- Jak się nazywa ta planeta? 

- Jak mogli wyglądać mieszkańcy Zielonej Planety? 

 
Wychodzicie ze statku. Wita was tłum postaci o uśmiechniętych twarzach, ludzkich twarzach, 

tylko…zielonych. Co za ulga! Zwiedzacie planetę. Jest taka podobna do Ziemi, tylko 

wszystko jest zielone! 

Wracacie na Ziemię, szczęśliwi, że gdzieś jest życie podobne do naszego. 

 

Rozmowa na temat Zielonej Planety: 

- Czy przyjemnie jest spotkać w kosmosie kogoś podobnego do nas? 

- Czy chcielibyście, żeby wszystko wokół was było w jednym kolorze? 

 

3. Karty pracy, cz. 2, nr 26. 

- odszukajcie na obrazku cztery ufoludki, które ukryły się przed mamą Zuzi, 



- posłuchajcie imion ufoludków podzielonych rytmicznie, powiedzcie je. 

 

4. Słuchanie rymowanki :  

 

Jestem sobie ufoludek 

cały zieleniutki. 

Mam trzy ręce, cztery nogi 

i nos okrąglutki. 

 

Oczy czarne tak jak węgiel, 

kreskę zamiast warg, 

brzuch jak balon i sprężynki  

trzy na głowie mam.  

 

Omawianie wyglądu ufoludka z rymowanki : 

- W jakim kolorze jest ufoludek? 

- Ile ma rąk i ile nóg? 

- Jaki ma nos? 

- W jakim kolorze ma oczy? 

- Co ma zamiast warg? 

- Jak wygląda jego brzuch? 

- Co ma na głowie? 

 

5. Praca plastyczna – dowolną techniką dzieci wykonują ufoludka według 

instrukcji z rymowanki.  

Bardzo proszę o przesłanie zdjęcia prac wykonanych przez dzieci. 

 

 


