
Scenariusz zajęć dla dzieci 6 letnich  
 
Prowadząca Ewa Drozdowicz Samorządowe Przedszkole Nr3 w Skawinie 
 
Tematyka kompleksowa: Gwiazdy i planety 
Temat zajęć: Podróż w kosmos. 
 
Cele ogólne: 
 

� Stwarzanie okazji do  podejmowania przez dzieci  różnych działań 
� Doskonalenie umiejętności współdziałania  
� Czerpanie satysfakcji z efektów pracy w zespołach 

 
Cele  operacyjne: Dziecko potrafi: 
 

� Podejmować działania w zespole 
� Przedstawiać swoje pomysły w formie słownej , ruchowej lub plastycznej 
� Prezentować swoje pomysły na forum grupy 
� Dostrzegać rezultaty pracy w zespole 

 
  Pomoce: 
magnetofon, nagrania- muzyka instrumentalna J.M.Jarra (lub inna podobna np., z filmu „Pan Kleks w 
kosmosie”), kaseta zespołu Fasola cz.1, kartonowe pudła po telewizorach, stoły, stołki, koce, klocki Blok, klocki 
konstrukcyjne dostępne w sali- Kolczatki, Skręcanki, Lego itp. papierowe czapki, karton, pisaki , kredki, 
ławeczki do ćwiczeń gimnastycznych, tunel, chorągiewki na stojakach 
 
Przebieg: 
1. Powitanie w „Centrum Lotów Kosmicznych”- dzieci w kole witają kolejno wszystkich uczestników wyprawy 
własnym okrzykiem. 
2.„Przygotowanie do wyprawy”- dzieci wybierają sobie papierowe czapki zrobione wcześniej z gazet techniką 
Origami , ozdobione gwiazdkami w czterech kolorach., dobierają się w grupy kosmonautów wg koloru gwiazdek 
na czapce.  
3. „Statek kosmiczny”- zespoły budują swoje kosmiczne pojazdy wykorzystując zgromadzone na sali materiały- 
kartonowe pudła, klocki Blok, stołki, stoły, koce, klocki „Skręcanki”, klocki „Lego”, „Kolczatki” każdy zespół   
wg pomysłów dzieci ustala nazwę swojego pojazdu, dziecko chętne (lub  nauczyciel) zapisuje nazwę  na 
kartonie. W każdym zespole nauczyciel wybiera kapitana- dziecko, które potrzebuje dowartościowania (mniej 
znaczące na tle grupy) 
4. „Podróż w kosmos”- Kapitan każdego zespołu melduje  swoją drużynę gotową do podróży w kosmos, 
wszystkie zespoły wsiadają do swoich pojazdów i wyruszają  w podróż. przy  muzyce instrumentalnej J.M.Jarra  
5. „Pierwsze kroki na nieznanej planecie”- każda grupa kolejno przechodzi przez przygotowany tor przeszkód ( 
ławeczka, tunel, slalom między chorągiewkami , skok przez przeszkodę- ławeczka) 
6.„Kosmiczna misja” - każdy zespół wybiera sobie miejsce do pracy, wspólnie   wymyślają: jak nazywają się 
mieszkańcy tej planety, jak spędzają czas, jakim posługują się językiem, jak się poruszają (dziwne kroki) , rysują 
portret mieszkańca na kartonie A3 . 
7. „Powrót na ziemię”- zespoły wsiadają do swoich kosmicznych pojazdów i przy muzyce wracają na Ziemię. 
8. „Spotkanie z reporterem”- Każdy zespół kosmonautów kolejno prezentuje pozaziemską cywilizacje: kapitan 
odpowiada na pytania reportera (nauczyciel) np. jak minęła podróż, czy były jakieś awarie, jakie zadania 
wykonywali członkowie ekspedycji. Uczestnicy  wyprawy prezentują- język kosmitów, ich sposób poruszania 
się, ulubioną zabawę dzieci tam mieszkających, przedstawiają portret przedstawiciela pozaziemskiej cywilizacji, 
pozostałe grupy nagradzają brawami kosmicznych podróżników . 
 9.Taniec radości- zaproszenie wszystkich uczestników wyprawy do tańca przy  muzyce- „Ufoludki” wyk. zesp. 
Fasolki 
 10. Pożegnanie - Uścisk przyjaźni  posyłany w kole przez uczestników kosmicznej    wyprawy. 
 
 
 
Propozycje realizacji tematyki „Gwiazdy i planety” dla dzieci 6-letnich 
- Nasza planeta-  rozwiązywanie prostej krzyżówki o czym będziemy rozmawiać w  najbliższym czasie.- 

czytanie rozwiązania- kosmos, planety . Oglądanie różnych zdjęć ilustracji przedstawiających naszą planetę 
– wykorzystanie czasopism książek, albumów popularnonaukowych  przyniesionych przez dzieci. Wiersz 



W.Chotomskiej „Pan astronom mówi o planetach- odczytywanie napisów- nazw planet układu słonecznego. 
Założenie kącika  dla ciekawych .W zespołach praca plastyczna- Planety- wykonywanie z bibuły planet- 
(wyklejanie przygotowanej sylwetki planety z kartonu kolorowymi kawałkami bibuły zwiniętymi w kulkę) 
zawieszenie gotowych planet na nitkach w prawidłowej kolejności Słońce, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, 
Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton wraz z napisami 

- Gwiazdy i gwiazdki- Wykorzystanie bajki na przeźroczach- „Gwiazdka z choinki”( lub  innej bajki czy 
legendy, związanej z gwiazdami,) oglądanie narysowanych na granatowym tle różnych układów , 
konstelacji gwiezdnych, przyporządkowanie im różnych nazw- Wielki Wóz, Mały  Wóz, Waga,  Ryby- 
rozmowa na temat znaków zodiaku , gwiazdozbiorów widocznych na sklepieniu niebieskim- do czego 
służyły dawniej (żeglarzom do określania  położenia statku czasie żeglowania- szczególnie w nocy) 
przepowiadanie przyszłości na podstawie układu planet. Wspólna zabawa- odnajdywanie znaku zodiaku  
dzieci. Poznanie litery- G,g Gustaw, gwiazdy. Oglądanie domowej lunety z zestawu- Mały astronom. 
Wykorzystanie zdjęć profesjonalnych teleskopów, lunet służących do obserwacji planet i gwiazd. Zabawa 
Start rakiety- kierowanie natężeniem głosu z jednoczesnym uderzaniem rękami w uda z wyskokiem w górę. 

- Podróż w kosmos-  Wspólna zabawa z podziałem na zespoły kosmonautów wyruszających w podróż . 
Wyznaczanie kapitana lotu, budowanie statków kosmicznych z wykorzystanie różnorodnych materiałów 
konstrukcyjnych( klocki, pudła, stołki, stoliki wg. inwencji nauczyciela) Lot w kosmos przy muzyce, 
zespoły tworzą wg swoich pomysłów język obcej cywilizacji, rysują portret kosmity,  wymyślają ich 
zwyczaje- co lubią jeść, jak się poruszają itp. Powrót na Ziemie- zabawa przy muzyce . Prezentacje – każdy 
zespół prezentuje obcą cywilizacje  z jaką się zetknął podczas podróży , pozostałe grupy słuchają , wspólny 
taniec. 

- Gwiezdne pojazdy- wykorzystanie ilustracji , zdjęć przedstawiających różne pojazdy stworzone przez ludzi, 
wspólne zastanawianie się do czego one służą  (podróże człowieka, badanie nieznanych planet, obserwacja 
Ziemi, ) nazywanie różnych pojazdów, wykorzystanie napisów do czytania, umieszczanie ich obok 
ilustracji- wahadłowiec, rakieta, sonda, satelita. Doświadczenie z nadmuchiwanym balonem – 
obserwowanie zasady działania silnika odrzutowego stosowanego w rakietach kosmicznych.  Czytanie 
ciekawostek z książek   jak technika w kosmosie pomaga żyć ludziom na ziemi - nawigacja satelitarna 
wykorzystywana przez statki i samoloty, obserwacje meteorologiczne , przesyłanie rozmów telefonicznych 
na duże odległości,  przesyłanie informacji za pomocą fal radiowych telewizja, radio. Praca plastyczna 
„Kosmos”- wydrapywanie patyczkiem na zmalowanej farbą kartce (kartka pomalowana kredkami 
woskowymi i zamalowana granatową farbą pomieszaną z płatkami mydlanymi – doskonale zastępuje 
technikę pokrywania kartki tuszem) 

- Na planecie Matemacji- Zaproszenie dzieci do podróży  na niezwykłą planetę. Podział na  zespoły 
wyruszamy w kosmos  odwiedzamy planetę Cyferek- Wykorzystanie wiersza „Dokąd lecieć” rysowanie na  
planetach (każde dziecko otrzymuje kartkę z dziesięcioma narysowanymi kołami)  zobaczonych tam 
mieszkańców- zwierzęta, zabawki itp. , posługiwanie się  liczebnikami porządkowymi do dziesięciu, 
utrwalenie umiejętności liczenia w zakresie 10 , oznaczenie planet cyferkami, odwiedzamy „Wyspę 
zagadek”- rozwiązywanie łamigłówek matematycznych, wykorzystanie do zabaw liczmanów, wyciętych  
pojazdów, oraz cyfr z wkładki  w książce dla 6-cio latków ( nauczyciel układa proste zagadki 
matematyczne, dzieci ilustrują treść i rozwiązanie przy pomocy liczmanów i cyfr) – dzieci chętne układają 
także proste zagadki,  Wycieczka na „Kontynent figur”- wykorzystanie różnokolorowych figur 
geometrycznych – dzieci układają samodzielnie lub w zespołach kompozycji np. kosmiczne pojazdy,  
kosmiczny pałac (wg inwencji nauczyciela i dzieci) wspólne pożegnanie z planetą powrót na ziemie- 
ilustrowanie ruchem lotu rakiety – zabawa przy muzyce. 

- Słońce najbliższa  nam gwiazda- wykorzystanie ilustracji, zdjęć przedstawiających  słońce o różnych porach 
dnia ( wschód nad morzem, zachód w górach, słońce we mgle, słońce w deszczu tworzące tęcze itp.) 
zaproszenie dzieci do dyskusji na temat piękna otaczającej nas przyrody, zastanawianie się jaki wpływ na 
życie na ziemi ma światło słoneczne. Zachęcanie do posługiwania się określeniami jakie jest słońce, 
wymyślanie analogii- ciepłe jak kaloryfer, przyjemne jak kąpiel, jasne jak śnieg itp. Odsłonięcie zdjęć z 
różnych rejonów  świata ( pustynia, krajobraz polarny, las tropikalny, prerie itp.)– wypowiedzi jak wygląda 
życie na ziemi w zależności od ilości słońca jak tam dociera. Obserwacja roślin rosnących w słońcu i tych 
które miały ograniczoną ilość promieni słonecznych ( należy przygotować  dwie  jednakowe rośliny z 
kącika przyrody jedną pozostawić w słońcu, drugą wynieść do miejsca gdzie nie ma oka przynajmniej dwa 
tygodnie wcześniej) próby wyciągania przez dzieci wniosków – rośliną do życia potrzebne jest słońce. 

  
 

 
 
 


