
Konkurs organizowany w ramach projektu „Czytelniczy budzik - czas na rodzinne czytanie” 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  

z Funduszu Promocji Kultury 

 

Kod pracy konkursowej: N7K9O 

 

Tytuł scenariusza: „KURS DLA ZNAWCÓW WSZECHŚWIATA” 

 

Ogólnopolski Konkurs na opracowanie scenariusza zajęć dla dzieci i młodzieży na 

podstawie książek nominowanych do Nagrody Żółtej Ciżemki 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

 

TEMAT: Poznajemy wszechświat i jego tajniki 

CEL GŁÓWNY: zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą o wszechświecie  

CELE SZCZEGÓŁOWE: uczestnik zajęć potrafi wymienić wszystkie planety w Układzie 

Słonecznym, umie rozpoznać oraz ułożyć schemat gwiazdozbioru Małej Niedźwiedzicy 

i innych wybranych gwiazdozbiorów, zna nazwiska czołowych astronomów i astronautów, 

rozróżnia meteor od meteorytu, zna historię lądowania na Księżycu. 

WARUNKI TECHNICZNE:  

a) liczba uczestników: 9-14 osób 

b) wiek uczestników: 10-12 lat 

c) miejsce zajęć: przestronna sala  

d) czas trwania: 90 minut 

METODY: burza mózgów, pogadanka, praca w grupach, gra dydaktyczna, metoda 

samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda głośnego czytania, metody plastyczne, 

metody manualne, metody ruchowe. 

FORMY PRACY: zbiorowa, indywidualna, grupowa. 

MATERIAŁY I ŚRODKI POMOCNICZE: patyczki (do liczenia) i okrągłe koraliki 

(zestaw dla jednego dziecka składa się z około 15 patyczków i 15 koralików), schemat 

Układu Słonecznego (w załączniku), kredki lub kolorowe flamastry, opcjonalnie nagranie 

suity Gustava Holsta „Planety”, instrument muzyczny lub odpowiednio dopasowana muzyka 

na płycie,  8 wstążek o długości 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m, 10 m, folia aluminiowa 



(po kawałku dla każdego z uczestników), książka (najlepiej w 5 egzemplarzach) Karoliny 

Bąkowskiej „Niesamowity wszechświat”. 

LITERATURA WYKORZYSTANA DO ZAJĘĆ: Karolina Bąkowskiej „Niesamowity 

wszechświat” – wybrane fragmenty (strony: 10, 12, 24-25, 29-30, 33-34, 36-39, 42-45, 47-51, 

67-69, 123-136). 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Zawody na literę „A” – burza mózgów (ok. 3’)  

Dzieci mają za zadanie wymyślić 3 związane z kosmosem zawody na literę „A” (astronom, 

astronauta, astrolog). Wraz z nauczycielem omawiają te profesje korzystając z materiału na 

stronach 10 i 12 w książce K. Bąkowskiej „Niesamowity wszechświat”. 

2. Zaproszenie na kurs dla znawców wszechświata (ok. 5’) 

Dzieci zostają zaproszone do udziału w zajęciach, czyli w „Kursie dla znawców 

wszechświata”. Na początek dzieci wcielają się w astronautów, a jak wiadomo astronauta 

musi być sprawny fizycznie i mieć dobrą pamięć. Dlatego każde z dzieci ma za zadanie 

przedstawić się z równoczesnym wykonaniem gestu. Pozostali uczestnicy powtarzają imię 

i gest uczestnika. Kolejna osoba dodaje swoje imię i gest, aż utworzy się ciąg imion  

i gestów. (zalecane ustawienie w kole) 

Przykład: 

Ania: Ania! (skok na jednej nodze) 

Grupa: Ania! (skok na jednej nodze) 

Marta: Marta! (klaśnięcie) 

Grupa: Ania! (skok na jednej nodze) Marta! (klaśnięcie) 

Zosia: Zosia! (skrzyżowanie rąk) 

Grupa: Ania! (skok na jednej nodze) Marta! (klaśnięcie) Zosia! (skrzyżowanie rąk) 

3. Zbudujmy nasze niebo – czyli jestem astronomem (ok. 8’) 

Wcielamy się w zawód astronoma i uczymy obserwować niebo. 

a) Nauczyciel zapoznaje dzieci z mapkami pokazującymi niebo latem i zimą (strona 24-

25 oraz 29-30 w książce K. Bąkowskiej „Niesamowity wszechświat”). Wspólnie 

odszukują gwiazdozbiór Małej Niedźwiedzicy i inne wybrane gwiazdozbiory (mogą 

być to na przykład gwiazdozbiory odpowiadające znakom zodiaku poszczególnych 

dzieci).  



b) Każde dziecko otrzymuje zestaw patyczków i okrągłych koralików, 

z których buduje gwiazdozbiór Małej Niedźwiedzicy (koraliki to 

gwiazdy, a patyczki to linie łączące gwiazdy). Dzieci wybierają 

wspólnie z nauczycielem kilka innych gwiazdozbiorów  

i je budują (może to być na przykład gwiazdozbiór Żyrafy, Kasjopei 

czy Smoka).  

4. Układ Słoneczny – poznajemy planety 

a) Nauczyciel dowiaduje się, co dzieci wiedzą na temat Układu Słonecznego. (ok. 3’) 

b) Nauczyciel przybliża dzieciom charakterystykę 

poszczególnych planet (wykorzystując fragmenty 

z książki Karoliny Bąkowskiej „Niesamowity 

wszechświat” – Merkury strona 33 i 34, Wenus 

strona 34 i 36, Ziemia strona 37 i 38, Mars strona 

39, 42 i 43, Jowisz strona 43, 44 i 45, Saturn strona 

47 i 48, Uran strona 48 i 49, Neptun strona 49, 50 i 51), a dzieci nanoszą na schemat 

Układu Słonecznego (w załączniku) charakterystyczne cechy poszczególnych planet. 

Jako tło można wykorzystać suitę Gustava Holsta „Planety”.  Każda z części suity 

odwzorowuje muzycznie inną planetę. (po ok. 3’ na planetę, czyli ok. 24’) 

c) Dzieci przedstawiają swoje prace, dzięki czemu wspólnie utrwalają poznane na 

zajęciach cechy poszczególnych planet. (ok. 8’) 

5. W Układzie Słonecznym (ok. 5’) 

Następuje podział ról na poszczególne planety (8 osób) i słońce (pozostałe osoby). 

Dzieci poruszają się do muzyki (granej przez nauczyciela 

lub puszczonej z nagrania). W przerwie muzycznej 

ustawiają się szybko na swoim „torze” (ułożonym wcześniej 

ze wstążki przez nauczyciela). Do innej muzyki dzieci-

planety poruszają się wokół dziecka-słońca. Na hasło-liczbę 

lub nazwę  powiedzianą przez nauczyciela dana planeta przestaje okrążać słońce 

(utrwalenie nazw i kolejności planet).  

6. Meteoryty (ok. 3’) 

Nauczyciel przybliża dzieciom znaczenia pojęć „meteor” i „meteoryt” w oparciu 

o podrozdział „Czy spadające gwiazdy spełniają życzenia?” z książki K. Bąkowskiej 

„Niesamowity wszechświat”. 



7. Deszcz meteorytów (ok. 5’) 

a) Każde dziecko otrzymuje kawałek folii aluminiowej, z której tworzy kulę – 

„meteoryt”.  

b) Dzieci siadają w kole. Przekazują sobie w takt (granej przez nauczyciela lub puszczonej) 

muzyki „meteoryty” turlając je do osoby siedzącej po lewej. Na hasło „hop” zmienia się 

kierunek przekazywania „meteorytu”. Na zatrzymanie muzyki – zatrzymuje się również 

ruch. Utrudnieniem może być hasło „hip” – przekazanie meteorytu do osoby siedzącej 

naprzeciwko w kole (musi być parzysta liczba uczestników). Należy uczulić dzieci, aby 

spróbowały tak przekazać „meteoryt”, by nie zderzył się z żadnym innym.  

8. Sławne postaci (ok. 13’) 

Dzieci zostają podzielone na grupy. Każda z grup ma za zadanie przeczytać wyznaczony 

fragment i zreferować go pozostałym grupom. Grupa I – podrozdział „Co Galileusz 

zaobserwował, używając lunety?”, Grupa II – pół podrozdziału „Polak potrafi – historia 

odkryć Heweliusza i Kopernika” (strony 124-126), Grupa III – pół podrozdziału „Polak 

potrafi – historia odkryć Heweliusza i Kopernika” (strony 130-131), Grupa IV – 

podrozdział „Czy kobiety zajmowały się astronomią?”, Grupa V – „O tych, którzy nie bali 

się polecieć – o psie Łajce, Gagarinie oraz lądowaniu na Księżycu”.  

9. Podsumowanie wiedzy oraz krzyżówka (ok. 10’) 

a) Nauczyciel rozmawia z dziećmi na temat poznanych zjawisk, definicji. 

b) Dzieci zostają podzielone na dwie grupy. Z pojęć poznanych na lekcji tworzą 

krzyżówkę dla grupy przeciwnej (w celu ułatwienia przy tworzeniu i rozwiązywaniu 

mogą korzystać z egzemplarza książki K. Bąkowskiej „Niesamowity wszechświat”). 

10. „Powrót na Ziemię” i rozdanie dyplomów (ok. 3’) 

Wybrana para dzieci staje obok siebie tworząc z własnych ciał i rąk bramkę (jak 

w polonezie). Pozostałe osoby siadają w półkolu. Wybrana osoba przechodzi przez „bramkę” 

jako powracający na Ziemię astronauta. Jego zadaniem jest przywitać się w oryginalny 

sposób z wiwatującą grupą. W nagrodę otrzymuje dyplom (załącznik 2). 

NARZĘDZIA SPRAWDZAJĄCE EFEKTY ZAJĘĆ: krzyżówka, rozmowa. 

 

ZAŁĄCZNIKI:  

1. Schemat Układu Słonecznego 

2. Dyplom 



ZAŁĄCZNK NR 1



 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 


