1. Wysłuchaj piosenkę:
W UKŁADZIE SŁONECZNYM || NutkoSfera || Piosenki DLA DZIECI
a następnie opowiadanie, które czytają rodzice. Po wysłuchaniu porozmawiajcie na temat
opowiadania, na temat wyglądu Ziemi, jej mieszkańców, ich postępowania:
Gdzieś w najgłębszej aksamitnej czerni wszechświata krąży cudownie błękitny świat. Z
daleka wygląda on jak prześliczna, niebiesko-biała, zamglona marmurowa kula. Ale im
bardziej się zbliżamy, tym więcej widzimy kolorów – czerwienie, brązy, żółcie i wszystkie
odcienie zieleni. Jest wiele światów unoszących się w przestrzeni, ale ten świat jest
szczególny. To nie jest zwykły świat. Są bowiem na nim zwierzęta. Miliardy zwierząt. Więcej
zwierząt niż wszystkich gwiazd, które mrugają z nocnego nieba. A wszystkie owe zwierzęta
są dziećmi tego świata. Ponieważ ten świat jest ich Matką. My zaś nazywamy go Matką
Ziemią. Zwierzęta nie są same na Matce Ziemi. Żyją tu również ludzie. Miliardy ludzi. Jest
ich więcej niż gwiazd, które mrugają z nocnego nieba. Oni także są dziećmi Matki Ziemi. Tak
więc zwierzęta i ludzie, i Matka Ziemia – to jedna wielka rodzina. I bawią się tu delfiny. I
śpiewają ptaki. I tańczą gazele. I żyją ludzie. W najgłębszej aksamitnej czerni wszechświata
krąży rodzina Matki Ziemi. I zwierzęta pamiętają. One pamiętają Matkę Ziemię z czasów,
zanim pojawili się na niej ludzie. Pamiętają czas, gdy lasy były gęste, bujne i zielone. Gdy
oceany i rzeki, i jeziora były przejrzyste i krystalicznie czyste. Gdy niebo było jasne i tak
błękitne. Zwierzęta pamiętają też chwile, kiedy ujrzały pierwszych ludzi. Na początku
zaledwie kilku. Ale potem coraz więcej i więcej, aż ludzie rozeszli się po całej Matce Ziemi.
Mimo to nadal zwierząt było więcej niż ludzi. I ludzie dzielili się Matką Ziemią ze
zwierzętami. Jeszcze pamiętali, że zwierzęta są ich siostrami i braćmi. Jeszcze pamiętali, że
stanowią cząstkę jednej wielkiej rodziny. I zwierzęta, i ludzie – to oczy i uszy, i serce Matki
Ziemi. Więc kiedy bawiły się delfiny, bawiła się Matka Ziemia. Kiedy śpiewały ptaki, Matka
Ziemia śpiewała. Kiedy tańczyły gazele, Matka Ziemia tańczyła. A kiedy ludzie kochali,
kochała i Matka Ziemia. Mijały lata, rodzili się ludzie. Coraz więcej i więcej, i więcej. Aż
wreszcie ludzi było więcej niż zwierząt. I ludzie zapomnieli. Zapomnieli dzielić się ze
zwierzętami ziemią i wodą, i niebem Matki Ziemi. Zapomnieli, że zwierzęta to ich siostry i
bracia. Zapomnieli, że wszyscy są cząstką jednej wielkiej rodziny Matki Ziemi. Ludzie
zapomnieli. Ale zwierzęta pamiętały. Wiedziały, że kiedyś będą musiały ludziom o tym
przypomnieć. I teraz każdego dnia nasze siostry i bracia przypominają. Bo kiedy bawią się
delfiny, ludzie pamiętają. Kiedy śpiewają ptaki, także pamiętają. Kiedy tańczą gazele, także
pamiętają. A kiedy ludzie będą pamiętać, będą też kochać.
2. Start rakiety – zabawa orientacyjno-porządkowa.
Wspólnie z rodzicami odliczaj: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Podczas odliczania rytmicznie
klaszcz w dłonie z narastającą prędkością, następnie, na wysokości brzucha, rysuj spiralę
(maszyny zaczynają pracować), wydając dźwięk: Bzz (rakieta startuje). Sstaaart – rytmicznie
uderzaj dłońmi o uda, rakieta wystartowała – wyskocz w górę, wymachując ramionami do
góry, z okrzykiem: Hurra! Lot rakiety – poruszaj się jak rakieta i na zakończenie - wyląduj.
3. Ziemia – zielona wyspa (sł. Halina Cenarska, muz. Andrzej Nowak)
Wysłuchaj piosenkę i porozmawiaj z rodzicami o tym, co można spotkać na Ziemi, dlaczego
powinniśmy o nią dbać i co można zrobić, aby była jeszcze piękniejsza?

4. Zabawy rysunkowe: karta pracy nr 1
− rysuj po śladzie, nie odrywając kredki od kartki.
Możesz pokolorować kosmos według wzoru – zabawa online lub do druku.
5. Kosmiczna rymowanka – zabawa logopedyczna. Powtarzaj rymowankę, zaproś do
zabawy rodziców.
6. Kosmiczna stacja z klocków. Zbuduj wymyślone przez siebie stacje kosmiczne z
różnorodnych klocków lub zabawek, wymyśl im nazwy.
7. Zabawa online: Znajdź parę do nazwy planety.

