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Temat: Przybysze z kosmosu 
 

 
 

 
Opowieść ruchowa „Wyprawa w kosmos”- przy nagraniu spokojnej muzyki. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JLrHOCenGmw 
 
 
Dziecko naśladuje czynności, o których opowiada rodzic: 
 
Pewnego dnia dzieci postanowiły wybrać się w podróż kosmiczną, aby sprawdzić czy w 
kosmosie można spotkać żywe istoty. Założyły skafandry kosmiczne, weszły po drabince do 
statku kosmicznego, zapięły pasy bezpieczeństwa i wystartowały. Leciały, leciały omijając 
inne statki, machały rękami do pilotujących je kosmonautów aż wylądowały na nieznanej 
planecie. Po drabince wysiadły ze statku, i przeskakiwały z kamienia na kamień, których 
pełno było dookoła. Następnie czołgały się przez gęste trawy do małego jeziorka. Wrzucały 
do niego małe kamyczki aby przekonać się czy jest głębokie. Nagle zobaczyły dziwną postać. 
Poruszała się na szeroko rozstawionych nogach stawiając duże kroki. Co pewien czas 
podskakiwała w górę. Dzieci bardzo się przestraszyły. Zaczęły biec w kierunku statku. 
Dopiero kiedy w nim usiadły poczuły się bezpieczne, chociaż nieco zmartwione, że bliżej nie 
poznały mieszkańca planety, którą odwiedziły.   
 
Malowanie palcami „Jak wyobrażam sobie kosmitę?” 

 Słuchanie rymowanki „Spotkanie z ufoludkiem”. 

To jest Zieluś piegowaty. Ma ubranko w białe łaty.  

Uszy wielkie jak u słonia, duży nos i zęby konia.  

Oczka małe, rozbiegane, włosy długie, rozczochrane. 

Brzuch okrągły tak jak bania. Małe czułki do wąchania. 

Skrzydła z ramion mu wystają, śmieszne nóżki zasłaniają. 



Dwa ogony zakrzywione, stopy wielkie i czerwone. 

Dziecko wypowiada się na temat ufoludka, zachęcamy je do tego formułując pytania do 
treści rymowanki. 

 Wykonanie pracy plastycznej. (potrzebne będą farby tempery lub plakatówki, 
kawałki ręcznika papierowego oraz kartki) 

-Proponujemy dziecku namalowanie wymyślonej postaci kosmity palcem maczanym w 
farbach w różnych kolorach. Pokazujemy dziecku jak nabierać na palec farbę i robić ślady 
na kartce i jak wycierać do ręcznika papierowego palec przed zmianą koloru. Rodzic 
pokazuje etapy malowania dziecku. 

-Dziecko samodzielnie wykonuje pracę. 

-Oglądanie powstałych prac. Zachęcanie do opowiadania o namalowanej postaci (z jakich 
części się składa); nadawanie jej imienia, wymyślanie nazwy planety z której pochodzi. 

 

Zabawa orientacyjno- porządkowa „Ufoludki” (może być przeprowadzona w ogrodzie 
lub podczas spaceru w bezpiecznym miejscu)  

Dziecko biega swobodnie w rożnych kierunkach, na sygnał- np. klaśnięcie i hasło: 
„Ufoludki!” zamienia się w przybyszów z innej planety i wymyśla różne sposoby ich 
poruszania się. 

 

Piosenka „Zielone ludki” 

 https://www.youtube.com/watch?v=2sKI0K226Xk 

 

 

 


