
 Temat tygodnia: „Mali odkrywcy”.

Piątek – 09.04.2021r.

1. „Podróże astronautów”  - zabawa z kodowaniem.

Proszę o uzupełnienie kart pracy: 
Planeta dzieci karty 3 – KARTA PRACY  STRONA 28-29

Zadajemy dziecku pytanie: Kto to taki ASTRONAUTA?

W odpowiedzi na to pytanie pomoże zapewne poniższy filmik. 

Zapraszam w podróż z Panem Ciekawskim :)

Praca astronauty
https://www.youtube.com/watch?v=FDmIkrCR4AA

      Następnie prosimy, aby dziecko przygotowało z zestawu pomocy do 
kodowania (przezroczysty woreczek): planszę, strzałki kierunkowe, kartoniki z 
kropkami (od 1 do 4), kartoniki z promami kosmicznymi.

Dziecko układa kartoniki na planszy, jak na obrazku poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=FDmIkrCR4AA


Każdy prom kosmiczny musi wylądować na planecie, która jest oznaczona liczbą 
kropek, odpowiadającą cyfrze, jaka jest na polu z promem. Zadaniem dziecka jest 
ułożenie drogi każdego promu kosmicznego za pomocą strzałek do właściwego 
miejsca.

np. droga od promu z nr 1 do kartonika z 1 kropką może wyglądać tak:

 ↑↑↑←←←↑↑←
ruszamy z pola oznaczonego rakietą z cyfrą 1

Poruszamy się zgodnie z kodem ułożonym za pomocą strzałek kierunkowych.

 Według przykładu -  ↑↑↑←←←↑↑←, najpierw przeskakujemy 3 pola w górę 
planszy, potem 3 pola w lewo, następnie 2 pola w górę i 1 pole w lewo.

Droga doprowadzi nas do pola z 1 kropką.

Prosimy dziecko, aby poruszając się po planszy  nazywało kierunki (w górę, w 
dół, w prawo, w lewo).

Dziecko samodzielnie za pomocą strzałek wyznacza kolejne kody według 
których się porusza.

W dalszej części możemy zmienić zasady zabawy. Tym razem drogę promu za 
pomocą strzałek wyznacza rodzic, a zadaniem dziecka jest sprawdzenie czy 
ułożony kod jest poprawny - Czy na pewno cyfra na polu z promem 
kosmicznym odpowiada liczbie kropek. Miłej zabawy!



2. „Podróż po planetach” - zabawa ruchowa do piosenki.

Zapraszam  do wspólnej zabawy razem z Olą i Blu :) Zasady są bardzo 

proste!

 Wsiadamy do statku kosmicznego, który leci tylko wtedy, gdy tańczymy. 

Kiedy gra muzyka poruszamy się w rytm muzyki, a kiedy przestaje grać 

muzyka lądujemy na planecie i wykonujemy zadanie! Miłej zabawy!

       "Podróż po planetach” - https://www.youtube.com/watch?v=SCMAcaNwGwo 

Źródło: część materiałów pochodzi z internetu

https://www.youtube.com/watch?v=SCMAcaNwGwo

