
Piątek 15.05.2020r. 

 

Witajcie kochane przedszkolaki ruszamy na kolejną przygodę z innowacją 

pedagogiczną „Podróże z plecakiem” - nasz przystanek to Toruń i spotkanie z 

Mikołajem Kopernikiem. 

 

Będziesz potrafił/a: 

- pokazać na mapie, gdzie leży Toruń 

- opisać wygląd herbu 

- wymienić nazwy zabytków 

- powiedzieć, kto to jest naukowiec 

- wymienić, czym zajmował się Mikołaj Kopernik 

- wykonać pojazd kosmiczny 

 

 Na początek zapraszam Was do wspólnej zabawy pt.: „Fajna gra” 

Stajemy na obwodzie koła. Osoba rozpoczynająca zabawę mówi: To jest taka 

fajna gra! Zrób dokładnie to co ja! i wykonuje zaplanowany wcześniej ruch, 

np. skoki na jednej nodze, wymachy rąk, ćwiczenie języka, warg lub "głupią 

minę". Osoby uczestniczące w zabawie powtarzają ruch. 

 

 Posłuchaj legendy o tym, jak powstały pierniki toruńskie 

https://youtu.be/XnwHhMQWddA 

 

 Toruń na mapie Polski 

 

 

https://youtu.be/XnwHhMQWddA


 Poznajemy Toruń 

Herb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herb Torunia należy do najstarszych w Polsce. Zanim pojawił się na nim 

charakterystyczny anioł z kluczem, symbol miasta przechodził wiele 

przeobrażeń. Współczesny toruński herb jest jednym z najważniejszych 

elementów dziedzictwa kulturowego miasta. Anioł jest rzadko spotykaną 

postacią w herbach miejskich w Polsce. Klucz, który anioł trzyma w prawej 

dłoni, jest znakiem dostępu do miasta i władzy. Władzę nad Toruniem sprawuje 

więc opiekuńczy anioł z kluczem. 
 

• Zapraszam Was teraz na spacer po Toruniu, kliknij w poniższy link i 

posłuchaj 

https://youtu.be/Wn6rASJPEao 

 

• Przypomnijmy sobie kilka najważniejszych zabytków, poproś rodzica o 

przeczytanie ich nazw (5-latki) , dzieci 6-letnie czytają samodzielnie 

 

 

Żywe muzeum 

piernika 

 

 

 

https://youtu.be/Wn6rASJPEao


 

 

Krzywa wieża   

 

 

 

 

 

 

Ruiny zamku 

krzyżackiego 

 

 

 

 

 

 

Dom Mikołaja Kopernika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ratusz Staromiejski   

 

 

 



 

Pomnik Mikołaja 

Kopernika   

 
 

 

 

 

 

 

 

• Zastanówcie się kto to jest naukowiec? Czym się może zajmować? Co 

jest mu potrzebne w jego pracy? Porozmawiajcie z rodzicami na temat 

znanych naukowców. 

• Przedstawię Wam kogoś bardzo ważnego dla 

naszego kraju ale nie tylko. Kogoś, kto również był 

naukowcem. To Mikołaj Kopernik – słynny 

naukowiec pochodzący z Torunia. 

Posłuchaj krótkiej historii o tym, czym zajmował Mikołaj 

Kopernik 

https://youtu.be/x0hX2J4QNd4 

 

 

• Zapraszam Was do zabawy ruchowej „Gumoludki i roboty” 

 

Poruszajcie się swobodnie po pokoju i reagują na sygnał wykonując określone 

ruchy, przypominające sposób poruszania się człowieka z gumy (swobodny, 

sprężysty) albo robota (sztywny i urywany). Komendę określającą sposób 

poruszania się wydaje prowadzący. Możecie wykorzystać do wydawania 

dźwięków np. klaśnięcie dłoni lub uderzanie w dowolny przedmiot. 

Dzielimy pomieszczenie na 2 części (przy pomocy np. skakanki, sznurka, 

szalika). Powstaje w ten sposób państwo robotów i państwo gumoludków. Po 

przekroczeniu granicy danego państwa, każdy musi się poruszać w sposób w 

nim obowiązujący. 

 

 

• Dzieci 5-letnie podzielą poniższe wyrazy na sylaby, spróbują określić 

głoskę na początku wyrazu oraz na końcu 

https://youtu.be/x0hX2J4QNd4


 

MIKOŁAJ, NAUKOWIEC, KOPERNIK, 

TORUŃ 
 

• Dzieci 6-letnie spróbują ułożyć wyrazy z poniższych sylab 

 

ŁAJ   KO   MI   PER   KO   NIK 
Dodatkowo podziel wyrazy na sylaby i przegłoskuj, policz liczbę głosek. 
Doskonale! Brawo! 
 

• Toruńskie pierniczki z masy solnej 
Przepis na domową ciastolinę czyli masę solną, z której można lepić różne 

rzeczy. 
Co będzie nam potrzebne? Zapytaj mamusię na pewno znajdzie poniższe 

produkty w swojej kuchni 

 1 szklanka mąki, 

 1 szklanka wody,                                       

 ½ szklanki soli kuchennej, 

 1 łyżka proszku do pieczenia, 

 1 łyżka oliwy lub oleju, 

 barwniki spożywcze. 

Wymieszaj mąkę połączoną z wodą, solą i 

proszkiem do pieczenia. Masę podgrzewaj – wspólnie z osobą dorosłą - na 

małym ogniu, aż zgęstnieje. Następnie odstaw, poczekaj aż ostygnie. Do 

wystudzonej masy dodaj oliwę i wyrób dokładnie ciasto. Całość podziel na tyle 

kawałków kawałków ile znajdziesz w domu barwników spożywczych i każdy 

zabarw na inny kolor, wciąż zagniatając ciasto do uzyskania jednolitej barwy 

(można dodać farby plakatowej zamiast barwników) lub lepić z białej masy. 

Teraz przygotuj foremki do odciskania różnych kształtów pierników. Używając 

widelca, wykałaczki możesz ozdobić odciskając różne kształty. 

Pamiętajcie aby po zakończonej zabawie posprzątać, a przede wszystkim 

dokładnie umyć ręce. 



 Mikołaj Kopernik był przede wszystkim astronomem – naukowcem, 

który zajmował się badaniem nieba, kosmosu i ciał niebieskich. Spójrz na 

poniższy układ słoneczny 

 

 

Policz planety i gwiazdy. Pamiętaj, że Słońce nie jest planetą lecz gwiazdą. 

 Posłuchaj piosenki o planetach „W układzie słonecznym” , spróbuj 

zaśpiewać zapamiętane fragmenty 

 

https://youtu.be/yxVMhKt-cvI 

 

KILKA CIEKAWOSTEK NA TEMAT PLANET 

 
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) 

https://youtu.be/yxVMhKt-cvI


 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) 

 Teraz porcja ruchu – zapraszam Was do zabawy „Lecimy w 

kosmos” wg K. Kutyła – opowieść ruchowa – rodzic czyta, dziecko 

wykonuje polecenia związane z zabawą. 
 

Skoro już wiemy czy się zajmujemy to czy nie chcielibyście wybrać się teraz w 

kosmiczną podróż?.... zanim wystartujemy musimy najpierw odpowiednio się 

ubrać, a więc wkładamy kosmiczny kombinezon - najpierw prawa, teraz lewa 

noga...gotowe?....jeśli tak to ...szuuuu.....zapinamy w naszych kosmicznych 

kombinezonach suwak...to jednak nie koniec naszej kosmicznej garderoby - nie 

mamy jeszcze butów, rękawic i kosmicznego hełmu... prawda?...od czego więc 

zaczniemy?...oczywiście od butów - uwaga wkładamy: prawy but, teraz lewy 

but i gotowe. ..teraz prawa i lewa rękawica i na końcu hełm... 

Uwaga! Włączamy silnik: najpierw jedną, potem drugą ręką, zapinamy pasy, 

wyglądamy przez okno i 10, 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 - startujemy...lecimy wysoko, 

coraz wyżej i powoli „wchodzimy” w przestrzeń kosmiczną....uwaga 

turbulencje...zobaczcie z lewej strony mijamy burzę kosmiczną, w naszym 

kierunku leci mnóstwo odłamków skalnych...więc „gaz do 

dechy”!...uciekamy!.. musimy mocno skręcić w prawą stronę...udało się, 

możemy odetchnąć z ulgą – uff. Wyjrzycie przez okno z prawej strony z 



pewnością zobaczycie planetę - przyjrzyjcie się jej uważnie, to Mars, może 

zobaczycie na niej jakiegoś ufoludka? O, jest! Lądujmy na tej pięknej planecie, 

może uda nam się z nim przywitać. Trzy- czte-ry lądujemy! Podejdźmy do 

niego powoli, żeby się nie przestraszył! Może się z nim ładnie przywitamy? Co 

należy powiedzieć, jak się z kimś wita? ( dzień dobry). Czy macie jakieś 

pytania do kosmity? On powiedział, że nazywa się Ufuś i miło mu was poznać 

 

• „Pojazd kosmiczny” 

Skoro nasza wyprawa miała się odbyć w pojeździe kosmicznym mam dla Was 

przygotowaną propozycję zadania plastyczno 

– technicznego. Skonstruuj pojazd kosmiczny 

wykorzystując do niego różne przedmioty, 

które możesz znaleźć w domu. Mogą to być 

np.: plastikowe butelki, pojemniki po serkach 

lub jogurtach, kolorowe papiery, klej, 

nożyczki, taśma klejąca. Jeżeli uda ci się 

skonstruować taki pojazd podziel się z nami ciekawym zdjęciem. Powodzenia, 

udanej zabawy. 

Pozdrawiamy i życzymy miłego weekendu – panie Beatka i Ania 


