
Zabawy dla czterolatków  

 

„Kosmiczne przygody” 

Proponowane aktywności /zabawy: 

1 Rozwijajmy orientację w przestrzeni naszych Malusińskich, stosując określenia: 

„wysoko”, „nisko”, „blisko”, „daleko”, „obok”, „na”, „pod”, „nad”. 

 - Zabawa „O czym myślę?” – rodzic prosi dziecko, aby rozejrzało się po swoim pokoju 

i wybrało (w myśli) jakąś zabawkę. Zadaniem dziecka jest próba powiedzenia, gdzie ta 

zabawka się znajduje, np.: „Ta zabawka stoi na dole, obok czerwonego samochodu”, 

„Ta zabawka znajduje się pod stołem” itp., a rodzica zadaniem jest odgadnąć, którą 

zabawkę dziecko miało na myśli. Następnie zamieniacie się państwo z dzieckiem 

rolami. To wy opisujecie gdzie znajduje się dany przedmiot, a dziecko zgaduje o jaką 

zabawkę wam chodziło. 

- „Kosmiczna podróż”  - joga dla najmłodszych 

https://www.youtube.com/watch?v=DBYZXW0PqmA 

2. Wzbogacajmy wiedzę dzieci o kosmosie i rozbudzajmy zainteresowania w tym 

temacie. 

Polecamy m.in. 

- filmik edukacyjny „Planety, Księżyc, Słońce - Czym jest kosmos” 

https://www.youtube.com/watch?v=RRKJDn_8Su0 

 

- Dla starszaków film „Był sobie kosmos – zielona planeta” 

https://www.youtube.com/watch?v=riuwdYSqSW8 

 

Książki: 

- seria „Ciekawe dlaczego” – Carole Stott „Gwiazdy migoczą i inne pytania na temat 

kosmosu”, wyd. Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiuk „Inwestycje” Sp. z o.o. 

- „Niezwykła podróż do wnętrza atomu. Z niewyobrażalnie rozległych przestrzeni Kosmosu 

do niewiarygodnie małych atomów”, red. M. Grudnik – Zwolińska, wyd. Nasza Księgarnia 

 

3. Nauczmy dzieci piosenki „Ufoludki” z repertuaru Fasolek i wspólnie bawcie się 

tańcząc.  

https://www.youtube.com/watch?v=qb2jD8S5Ki4 

https://www.youtube.com/watch?v=DBYZXW0PqmA
https://www.youtube.com/watch?v=RRKJDn_8Su0
https://www.youtube.com/watch?v=riuwdYSqSW8
https://www.youtube.com/watch?v=qb2jD8S5Ki4


4. Namalujcie farbami „Kolorowe ufoludki”. lub skonstruujcie z rolki po papierowym 

ręczniku, kolorowego papieru, krepiny „Kosmiczną rakietę”. „Kosmiczną rakietę” 

można też zbudować z klocków lub różnej wielkości pudełek i kartonów (najfajniejsza 

jest taka, do której dziecko może wejść)  

 

5. „Obserwator nieba” – wieczorem, gdy się ściemni, dzieci wspólnie z rodzicami mogą 

poobserwować nocne niebo i wspólnie porozmawiać o swoich spostrzeżeniach. 

 

6. Zabawa „Zagadkowe planety”. Rodzic ukrywa w skarpetkach drobne przedmioty 

(od  1 – 10), np. plastikowe nakrętki, zabawki z jajek niespodzianek, duże guziki, 

fasolki itp. (nie mogą to być przedmioty które przy silnym dotyku się pokruszą). 

W dogodnym miejscu np. ścianie, rodzic wiesza sznurek i przyczepia do niego od 5 – 

10 wypełnionych skarpetek spinaczami oznaczonymi (dla starszaków liczbami od 1 – 

10, dla maluchów kropkami od 1 -5 /lub więcej jeśli dziecko przelicza w większym 

zakresie). Zadaniem dziecka jest policzenie przedmiotów w skarpetkach za pomocą 

dotyku oraz zawieszenie skarpetek na sznurku za pomocą spinacza oznaczonego 

właściwą liczbą. 

 

Życzymy miłej zabawy  

 

Wszystkie linki otwierają się bezpośrednio z naszej strony :) 


