
SCENARIUSZ ZAJĘCIA  

 

1. Temat zajęcia: Statki kosmiczne. 

2. Data zajęcia: 11.03.2013r. 

3. Grupa : IV (5,6 latki) 

4. Cele ogólne: 
- doskonalenie umiejętności planowania i organizowania działań przez 

dobór odpowiednich materiałów i utrzymywanie porządku w miejscu pracy. 

5. Cele operacyjne (dziecko…): 
- uczestniczy w planowaniu działań i zgodnie z planem wykonuje działania, 

- rozwiązuje zagadki słowne, kojarząc odpowiedź z konkretnym  

przedmiotem, 

- umie wykonać prace techniczne, łącząc różnorodne materiały techniczne, 

takie jak materiał przyrodniczy, surowce wtórne, 

- dzieli wyrazy na sylaby, głoski, wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie, 

- określa położenie przedmiotów w przestrzeni. 

5.  Formy pracy:  
- zbiorowa 

- indywidualna 

- grupowa 

6.  Pomoce dydaktyczne:  
treść listu, sylwety kosmitów, zagadki słowne: kosmos, niebo, kometa, 

księżyc, słońce, rakieta, ziemia, gwiazdy, materiały przyrodnicze, surowce 

wtórne, klej nożyczki, druciki itp., wycięte z papieru ślady stóp kosmitów, 

sylweta rakiety, ułożony wierszyk przez dzieci i nauczyciela. 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 

1. „Piosenka na powitanie”- dzieci stoją w kole i śpiewają wraz  

z nauczycielem piosenkę na powitanie: 
„Wszyscy są, witam was, 

  Na zabawę już czas, 

  Jestem, ja, jesteś ty, raz, dwa, trzy”. 

 

2. „Czarodziejski kamyk” -  zabawa. 

Czarodziejski kamień puszczam w krąg , niechaj wróci do mych rąk.  

 

3. „Czyje to ślady?” – zabawa tropiąca. 
Dzieci z nauczycielką , zastanawiając się kto zostawił ślady w przedszkolu, 

idą po nich, trafiając na miejsce, gdzie znajduje się tajemniczy pakunek  

wraz z listem. Nauczycielka czyta list od nieznajomych gości. 

                                                



Kochane dzieci! 
 Przybyliśmy na planetę Ziemia z bardzo dalekiego Marsa. 
Nasz statek kosmiczny wylądował tu – w Waszym przedszkolu  
w sali Piratów. Jest nas pięcioro. Nasze imiona to: śółciulek, 
Zieloniulek, Niebieściulek, RóŜowiulek, Czerwoniulek.  Wasza 
sala bardzo nam się spodobała. Jest taka kolorowa. Bardzo 
chcielibyśmy się z Wami pobawić, niestety nie moŜemy się 
ujawnić, dlatego zostawiliśmy w tym liście propozycje zabaw  
i zadań, które przeczytają Wam wasze panie. Wiemy, 
Ŝe w Waszym przedszkolu będą teŜ Wasi Rodzice. My z ukrycia 
będziemy Was obserwowali, jak wspólnie się bawicie ze swoimi 
Rodzicami. Pierwszym zadaniem jest odnalezienie przez Was 
naszych zdjęć i  powiedzenie, gdzie je ukryliśmy.  Bardzo lubimy 
zabawę w chowanego. A Wy? Zanim jednak to zrobicie 
otwórzcie pakunek. Przygotowaliśmy Wam niespodziankę.   
(Dzieci rozpakowują pakunek, zakładają opaski na głowy). 
JeŜeli jesteście juŜ gotowi zacznijcie od poszukiwań naszych 
zdjęć. Acha – przypomniało nam się, Ŝe zepsuł nam się statek 
kosmiczny i nie mamy jak wrócić na Marsa. Zbudujcie wspólnie  
z Rodzicami  jakiś pojazd kosmiczny i pomóŜcie nam powrócić na 
naszą planetę. Dziękujemy dzieciaki – przedszkolaki. Być moŜe 
kiedyś się jeszcze spotkamy.  
                           Do zobaczenia – ufoludki – kosmoludki. 
 

      4. „Gdzie ukryły się ufoludki?” – zabawa utrwalająca pojęcia przestrzenne. 

  
5. „Kosmiczne zagadki – rozwiązywanie przez dzieci zagadek słownych. 

Dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, wyróżnianie pierwszych i ostatnich 

sylab, głosek w tych wyrazach. 

 

CO TO ZA PRZESTRZEŃ MIĘDZY ZIEMIĄ,  

KSIĘśYCEM PLANETAMI  
ORAZ MIĘDZY GWIAZDAMI? 

KOSMOS 
 



ZAWSZE JEST NAD NAMI.  

TO PŁACZE CZASAMI DESZCZEM, 
TO ŚMIEJE SIĘ SŁOŃCEM  

ALBO GWIAZD TYSIĄCEM. 
NIEBO 

 

JEJ DŁUGI WARKOCZ ZŁOTEM BŁYSKA,  
SIOSTRĄ JEST GWIAZD I KSIĘśYCA. 

RZADKO ODWIEDZA NASZE NIEBO.  
NIESIE WIEŚCI. JAKIE? 

TO TAJEMNICA. 
KOMETA 

 
KIEDY PO NIEBIE WĘDRUJE NOCĄ,  

DOKOŁA NIEGO GWIAZDY MIGOCĄ. 
RAZ JEST JAK ROGALIK,  

RAZ OKRĄGŁY JAK TALERZ.  
KIEDY SŁOŃCE WSCHODZI,  

WNET Z NIEBA UCIEKA. 
KSIĘśYC 

 
CO TO ZA ZŁOTA ŚWIETLANA KULA,  

KTÓRA SWYM CIEPŁEM ZIEMIĘ OTULA? 
SŁOŃCE 

 
Z ZIEMI DO GWIAZD MKNIE POCISK ZŁOTY,  

SZYBSZY NIś WIATR I SAMOCHODY. 
RAKIETA 

 
CO TO ZA OKRĄGŁA PLANETA, NA KTÓREJ BEZ WODY, 

TLENU I SŁOŃCA NIE BYŁOBY śYCIA. 
ZIEMIA 

 

 
 



W DZIEŃ ICH NIE UJRZYSZ, CHOCIAś SĄ NAD NAMI. 

MOśNA JE ZOBACZYĆ NOCĄ I WIECZORAMI. 
GWIAZDY. 

 
      6. „Start rakieta” – zabawa ruchowa  

Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, przeliczają: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 start. 

Na słowo start wykonują wyrzut rąk w górę, rakieta startuje. Powracają 

do siadu i odliczają od 8, a następnie od 7 aż do 3. 

 

      7. „Ufoludkowy wierszyk ” – uzupełnianie rymowanki przez dzieci z pomocą 

 Rodziców. Nadanie tytułu wymyślonemu wierszykowi. 

 
UFOLUDKI, UFOLUDKI 

TO………………….. 
MAJĄ OKRĄGLUTKIE BRZUSZKI 

I………………………… 
ICH TELEPATYCZNE RÓŻDŻKI 
SĄ………………………………….. 

CHODZĄ PO ZIELONYCH DRÓŻKACH 
NA…………………………………….. 

 
8. „Kosmiczny pojazd” – wykonanie wspólnie z nauczycielem kosmicznego 

pojazdu z  materiału przyrodniczego i surowców wtórnych. 

 

9. Sprzątanie sali po ukończonej pracy. Zorganizowanie wystawy w holu     

   przedszkola. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kochane dzieci! 
 Przybyliśmy na planetę Ziemia z bardzo dalekiego 
Marsa. Nasz statek kosmiczny wylądował tu – w Waszym 
przedszkolu w sali Piratów. Jest nas pięcioro. Nasze 
imiona to: śółciulek, Zieloniulek, Niebieściulek, 
RóŜowiulek, Czerwoniulek.  Wasza sala bardzo nam się 
spodobała. Jest taka kolorowa. Bardzo chcielibyśmy się 
z Wami wspólnie pobawić, niestety nie moŜemy się 
ujawnić, dlatego zostawiliśmy w tym liście propozycje 
zabaw i zadań, które przeczytają Wam wasze panie. 
Wiemy,Ŝe w Waszym przedszkolu będą teŜ Wasi 
Rodzice. My z ukrycia będziemy Was obserwowali, jak 
wspólnie się bawicie ze swoimi opiekunami. Pierwszym 
zadaniem jest odnalezienie przez Was naszych zdjęć  
i  powiedzenie, gdzie je ukryliśmy.  Bardzo lubimy 
zabawę w chowanego. A Wy? Zanim jednak to zrobicie 
otwórzcie pakunek. Przygotowaliśmy Wam prezent -
niespodziankę.   
(Dzieci rozpakowują pakunek, zakładają opaski na głowy). 
JeŜeli jesteście juŜ gotowi zacznijcie od poszukiwań 
naszych zdjęć. Acha – przypomniało nam się, Ŝe zepsuł 
nam się statek kosmiczny i nie mamy jak wrócić na 
Marsa. Zbudujcie wspólnie z Rodzicami  jakiś pojazd 
kosmiczny i pomóŜcie nam powrócić na naszą planetę. 
Dziękujemy dzieciaki – przedszkolaki. Być moŜe kiedyś 
się jeszcze spotkamy.  
                           Do zobaczenia – ufoludki – kosmoludki. 

 


