
Planety
Maty / instrukcja gry

1. Zabawę rozpoczynamy od rozmowy z dziećmi które siadają w kręgu na macie z planetami nt. naszego
miejsca we wszechświecie:

-Czy wiecie gdzie mieszkamy?
-Jak nazywa się miejscowość, kraj, kontynent na którym mieszkamy?
-Jak nazywa się planeta, na której mieszkamy?
- A gdzie znajduje się nasza planeta?
- Co to jest kosmos?- burza mózgów.

2. Oglądanie maty z Układem Słonecznym

-Objaśnienie co przedstawia: Przyjrzyjcie się planetom krążącym wokół Słońca - to Układ Słoneczny. Planety krążą
wokół ogromnej gwiazdy - Słońca.

MERKURY - najmniejsza i położona najbliżej Słońca, jedna półkula jest ciągle oświetlona przez Słońce.
WENUS - jest trzecim pod względem jasności ciałem niebieskim po Słońcu i Księżycu – nazywana gwiazdą pasterzy;
otoczona grubą warstwą chmur, wybuchają tam ciągle burze, bez przerwy błyska i jest bardzo gorąco.
ZIEMIA - jest jedynym miejscem we wszechświecie w którym występuje życie.
MARS - barwa rdzawo-czerwona, oddychanie jest niemożliwe, nie ma wody, wszystko tam jest gigantyczne.
JOWISZ - największa planeta w Układzie Słonecznym, tak wielka, że zmieściłyby się tam wszystkie planety.
SATURN - charakterystyczną cechą są pierścienie, składające się głównie z lodu i odłamków skalnych.
URAN - turkusowa barwa, w składzie ma skruszony lód i zamarzniętą wodę.
NEPTUN - najbardziej oddalona od Słońca, brat bliźniak Uranu, wieją tam wielkie wiatry.

-Omówienie różnicy między gwiazdą a planetą:

Gwiazda to takie ciało niebieskie, które ma w sobie tyle energii i światła, że emituje ją czyli wysyła oświetlając i
ogrzewając krążące wokół tej gwiazdy planety. Czyli krótko mówiąc gwiazdy świecą światłem własnym, planety
świecą światłem odbitym.

3 . „Słońce parzy!” - zabawa ruchowa z piłką.
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Dzieci ustawiają się w kręgu na planetach, a nauczyciel stoi w środku koła. Rzuca piłką do każdego dziecka po kolei i podaje nazwę
planet na których stoi dziecko np. Jowisz, Mars. Zadaniem dziecka jest złapać piłkę i odrzucić do nauczyciela. Dopiero kiedy
padnie słowo „Słońce” to nie można łapać, a ten kto złapie odpada.

4. Słuchanie wiersza „Planety” B. Formy

Każde dziecko rzuca piłkę do dziecka które stoi na planecie z wiersza.

Słońce to gwiazda, świeci na niebie.
Ciepłe promienie wysyła do Ciebie.
Merkury, Wenus to Słońca sąsiedzi,
może je człowiek kiedyś odwiedzi?

Potem jest Ziemia, wszyscy ją znamy.
Za Ziemią Mars częściowo zadbany.
Pokryty pyłem oraz skałami
i nieczynnymi już wulkanami.

A dalej Jowisz, Saturn i Uran,
Neptun hen w gwiezdnych chmurach.
Wokoło Słońca się przemieszczają
i tajemnice swoje wciąż mają.

5. "Planety Układu Słonecznego”- zabawa dydaktyczna.

- Dopasowywanie nazw do poszczególnych planet, umieszczonych na planszy US.
- Układanie nazw z rozsypanki literowej w oparciu o umieszczoną powyżej nazwę planety.
- Przeliczanie liter w nazwach planet. Określanie liczby liter za pomocą kartoników
z cyframi/kropeczkami.

6. „Układ Słoneczny” - zabawa ruchowa.

Na macie rozłożone są obręcze, w których znajdują się grafiki planet. Dzieci otrzymują emblematy z obrazkami
poszczególnych planet. Podczas trwania muzyki, swobodnie poruszają się po macie. Na pauzę w muzyce, muszą
ustawić się przy obręczy z ilustracją planety, którą mają na emblemacie.
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