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Księżyc 



„Mój pojazd” – Poruszaj się po pokoju naśladując różne pojazdy. Gdy Rodzic powie 
„stop” – zatrzymaj się. 
 
„Dotykamy gwiazd” – Wykonuj podskoki obunóż po całym pokoju. 
 
„Przejście przez czarne dziury” – rozłóż kartki lub gazety na dywanie. Czworakuj po 
pokoju omijając przeszkody.  
 

1. Gimnastyka poranna 



 
„Klocki Zygmunta”  
Zygmunt ma dziś wspaniały humor. Z samego rana dostał od cioci klocki. Od dawna o takich 
marzył. Można z nich budowad różne rzeczy. Dzisiaj Zygmunt zbudował zamek. Są w nim okna, 
drzwi, no i najważniejsza rzecz – zegar. Są też trzy wieże, a na najwyższej z nich powiewa flaga. 
Chłopiec zaplanował, że w jego zamku zamieszkają ufoludki – Biegus i Drumek. Zygmunt myśli, 
że ufoludkom spodoba się ich nowy dom. Teraz mieszkają w pudełku razem z innymi zabawkami 
i chyba już czas, aby miały własny zamek. 

2. Posłuchaj opowiadania czytanego przez rodzica 

Odpowiedz na pytania dotyczące 
opowiadania: 
- Jaki prezent dostał Zygmunt od cioci? 
- Co zbudował Zygmunt? 
- Jak wygląda zamek Zygmunta? 
- Kto zamieszka w zamku zbudowanym 
przez Zygmunta? 
- Gdzie teraz mieszkają Biegus i Drumek? 



3. Wyszukaj na ilustracji przedmioty, których nazwy zawierają głoskę „z”. 





Wykonaj zadania: 
 
1. Narysuj na kartce zamek i podpisz: ZAMEK 
2. Podziel na sylaby wyraz: ZA - MEK 
3. Podziel na głoski wyraz: Z-A-M-E-K 
4. Pod obrazkiem zamku narysuj tyle 
kwadratów, ile słyszysz głosek 
5. Pokoloruj odpowiednio schemat wyrazu 
 (samogłoski czerwone/ 
spółgłoski niebieskie).  
6. Ułóż  litery Z, z z nasion 
fasoli lub ze sznurka 



4. Wykonaj karty pracy z załącznika 
(Przeczytaj tekst pod ilustracją. Zaznacz w wyrazach Z, z. Powiedz czy z to samogłoska czy 
spółgłoska. Pokoloruj litery używając odpowiedniego koloru. Połącz sylaby z runkami tak, 
aby utworzyły wyraz.) – str. 10-11 Książka cz. 4 

5. „Kosmita” –  zabawa ruchowa 
poruszaj się po pokoju w rytmie ulubionej piosenki. Na przerwę w muzyce naśladuj 
wymyślony przez siebie sposób poruszania ufoludka. 

6. Rozwiąż zagadkę  
 
Jest on ozdobą nocnego nieba, 
Więc, gdy się ściemnia szukad go trzeba. 
Czasem okrągły jest, czasem znika, 
To znów przybiera kształt rogalika.  



7. Obejrzyj dostępne w domu książki i albumy o kosmosie i spróbuj odpowiedzied na pytanie: 
„Jak wygląda powierzchnia Księżyca?”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Księżyc jest naturalnym satelitą Ziemi. Jest to obiekt drugi po Słoocu pod względem jasności, 
ale nie jest gwiazdą i nie potrafi sam emitowad promieniowania w postaci światła. Świeci więc 
odbitym światłem słonecznym. Księżyc krąży wokół Ziemi.  
Na jego powierzchni znajdują się liczne kratery (czyli dziury), które powstały w wyniku zderzeo 
z meteorytami. W niektórych z nich znajduje się zastygła lawa wulkaniczna. 



8. „Księżycowy krajobraz” – praca plastyczna z wykorzystaniem farb plakatowych. 
Namaluj krajobraz księżycowy farbami plakatowymi. Na swojej pracy możesz również 
namalowad ufoludka, albo pojazd księżycowy).  

9. Obejrzyj film edukacyjny o układzie słonecznym przygotowany przez 123 Edukacja 
https://www.youtube.com/watch?v=Aug7FRYvIHU 
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