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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: 6mars 

Tytuł scenariusza: NA PODBÓJ KOSMOSU, CZYLI KOSMICZNY ODLOT 

Ogólnopolski Konkurs na opracowanie scenariusza zajęć dla dzieci i młodzieży na 

podstawie książek nominowanych do Nagrody Żółtej Ciżemki 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

TEMAT: Na podbój kosmosu, czyli kosmiczny odlot. 

CEL GŁÓWNY:  

 promocja wśród dzieci i młodzieży książek nominowanych do Nagrody Żółtej Ciżemki 

oraz  literatury popularno-naukowej dla najmłodszych, 

 rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości muzycznej, plastycznej i teatralnej. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 edukacja przyrodnicza: dzieci dowiadują się o miejscu Ziemi we Wszechświecie i budowie 

Układu Słonecznego, 

 edukacja plastyczna: dzieci uczą się konstruować makiety przestrzenne (prom kosmiczny), 

 edukacja muzyczna: dzieci poznają piosenkę i uczą się śpiewu zespołowego, 

 edukacja teatralna: dzieci pracując nad etiuda sceniczną poznają zasady pracy w grupie 

oraz specyfikę pracy aktora, reżysera, choreografa. 

WARUNKI TECHNICZNE:  

a) liczba uczestników: 16, 

b) wiek uczestników: 10-12 lat, 

c) miejsce zajęć: sala biblioteczna w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie – Filia  

w Luszowicach, 

d) czas trwania: trzy lub cztery jednostki lekcji bibliotecznych. 

METODY:  

Praca metodą projektu z wykorzystaniem metod aktywizacji uczestnika:  

a) warsztaty muzyczne,  

b) warsztaty plastyczne połączone z metodą „brain storming” – burzy mózgów), 
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c) warsztaty teatralne, 

d) prezentacja multimedialna. 

FORMY PRACY:  

 praca jednolita grupowa, 

 praca zróżnicowana grupowa, 

 praca jednolita indywidualna, 

 praca złożona indywidualna. 

MATERIAŁY I ŚRODKI POMOCNICZE: różnej wielkości kartony, różnego koloru farby 

akrylowe, pędzle, taśma dwustronna, folia aluminiowa, kolorowa folia samoprzylepna, 

brystol, brokat, wata, gips, naczynia i narzędzia do przygotowania masy, klej na gorąco, 

pistolet do kleju. 

LITERATURA WYKORZYSTANA DO ZAJĘĆ: 

 Karolina Bąkowska „Niesamowity Wszechświat”,  

 Wendy i David Clemson pt. „Wyprawa na Księżyc”, 

 Francis Davis, „Wszechświat”, 

 piosenka „W UKŁADZIE SŁONECZNYM”. 

ZAŁĄCZNIK nr 1 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:  

Zajęcia składają się z trzech modułów: muzyczno-teoretycznego, plastycznego, 

teatralnego. Każdy stanowi jedną jednostkę lekcji bibliotecznej. 

Moduł 1:  

a) Warsztaty muzyczne:  

Każde dziecko otrzymuje tekst piosenki pt. „W UKŁADZIE SŁONECZNYM”, która 

wprowadza je w zasady rządzące Układem Słonecznym. Dzieci czytając głośno utwór 

stopniowo uczą się go na pamięć. Zajęcia kończą się wspólnym odśpiewaniem piosenki.  

Moduł 1 jest to wprowadzenie do kolejnej – teoretycznej – części zajęć.  

b) Prezentacja multimedialna „Wokół Słońca”: 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI
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Bibliotekarz  przedstawia dzieciom prezentację multimedialną, którą przygotował w oparciu  

o  fragmenty książki Karoliny Bąkowskiej „Niesamowity Wszechświat” (ZAŁĄCZNIK nr 2) 

Uczestnicy w formie „kosmicznych ciekawostek” otrzymują informacje na temat Układu 

Słonecznego. Miejsce szczególne zawiera prezentacja teorii kopernikańskiej (Mikołaj 

Kopernik jako ten, który „wstrzymał Słońce ruszył Ziemię, polskie go wydało plemię”). 

Dzieci dowiadują się również o lądowaniu na Księżycu. 

Moduł 2:  

Warsztaty plastyczne połączone z metodą „brain storming” - burzy mózgów. 

Na wstępie bibliotekarz wspólnie z uczestnikami odczytuje fragmenty książek Karoliny 

Bąkowskiej „Niesamowity Wszechświat” oraz publikacji W. D. Clemson „Wyprawa na 

Księżyc”.  Fragmenty dotyczą podboju Wszechświata przez człowieka. Następnie dzieci 

dyskutują o specyfice pojazdów kosmicznych i zasadach ich budowy (metoda „burzy 

mózgów”). Dzieci przedstawiają propozycje budowy takiego pojazdu, jakby mógł wyglądać. 

Uczestnicy dzielą się na dwie grupy. Grupa pierwsza siedmioosobowa konstruuje pojazd 

kosmiczny, w którym będą odbywać podróż po Układzie Słonecznym. Grupa druga 

dziewięcioosobowa tworzy indywidualnie planety Układu Słonecznego. Wykonane 

przedmioty będą pełnić funkcję rekwizytów w kolejnej części zajęć, jaką jest przygotowanie 

etiudy teatralnej. Bibliotekarz rozdaje dzieciom tekst scenariusza (ZAŁACZNIK nr 3) 

napisanego w oparciu o prezentację multimedialną. Dzieci zapoznają się z tekstem. 

Bibliotekarz obsadza role dzieląc losowo dzieci na dwie grupy: planet i gwiazd Układu 

Słonecznego oraz astronautów. Dziewięcioro otrzymuje rolę planet oraz Słońca. Siedmioro 

jest astronautami podróżującymi po Układzie Słonecznym i odwiedzającymi poszczególne 

planety. Zadanie domowe: dzieci uczą się swoich ról na pamięć.  

Moduł 3:  

Warsztaty teatralne: praca nad etiudą teatralną „Na podbój Kosmosu, czyli kosmiczny 

odlot”. 

Bibliotekarz reżyseruje krótką etiudę teatralną, dając dzieciom wskazówki odnośnie 

gestykulacji, mimiki, artykulacji, intonacji i ruchu scenicznego. Młodzi aktorzy odtwarzają 

swoje role. Muzycznym tłem przedstawienia jest melodia z filmu Stanleya Kubricka - 

„Odysei Kosmicznej 2001”. Na koniec wspólnie śpiewają piosenkę, której nauczyli się  

w pierwszej części zajęć „W UKŁADZIE SŁONECZNYM”.   
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NARZĘDZIA SPRAWDZAJĄCE EFEKTY ZAJĘĆ: 

a) Kosmiczny quiz: prowadzący przygotowuje 18 pytań związanych z informacjami 

prezentowanymi w trakcie zajęć (ZAŁĄCZNIK nr 4). Bibliotekarz dzieli losowo dzieci na 

dwie równe grupy będące załogami statków kosmicznych (statek Apollo i statek Mercury). 

Dzieci wyciągają losy. Każdy z astronautów losuje jedno pytanie, na które odpowiada załoga 

ze statku losującego. Za poprawną odpowiedź grupa otrzymuje punkt - gwiazdę 

(ZAŁĄCZNIK nr 5). Zwycięska drużyna zostaje uhonorowana DYPLOMEM 

ASTRONAUTY (ZAŁĄCZNIK nr 6). Każdy uczestnik otrzymuje baton nawiązujący do 

Mlecznej Drogi.  

b) Etiuda teatralna pt. „NA PODBÓJ KOSMOSU, CZYLI KOSMICZNY ODLOT” 

Uczestnicy zajęć na forum szkoły prezentują przedstawienie teatralne stworzone podczas 

warsztatów.  

ZAŁĄCZNIKI:  

1. Tekst piosenki „W UKŁADZIE SŁONECZNYM” 

2. Prezentacja multimedialna „Wokół Słońca” 

3. Scenariusz etiudy teatralnej „NA PODBÓJ KOSMOSU, CZYLI KOSMICZNY 

ODLOT” 

4. Zestaw pytań konkursowych do Kosmicznego Quizu 

5. Punkt w konkursie GWIAZDA  

6. DYPLOM ASTRONAUTY 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Tekst piosenki „W UKŁADZIE SŁONECZNYM” 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI 

REFREN  

W układzie słonecznym wirują planety  

Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce  

Różnią się kolorem, masą i rozmiarem  

Lata lecą one stale, kręcą się wytrwale 

MERKURY  

Merkury? To ja! Jestem pierwszy i najmniejszy  

Moją powierzchnie pokrywają ogromne kratery  

Z własną pogodą nie umiem dojść do zgody  

W dzień jest mi gorąco  

W nocy bardzo marznę brrr 

WENUS  

Mam na imię Wenus  

Jestem druga w kolejności  

U mnie nieustannie upał jest bezlitosny  

Wiruję wolno, nigdzie się nie śpieszę  

I bardzo jasno świecę się na niebie 

ZIEMIA  

Tu Ziemia, witam serdecznie, czuje się świetnie  

Zamieszkują mnie roślinki, zwierzątka i ludzie  

Jestem trzecią planetą od słońca  

Moja atmosfera jest cudna  

Mam dużo wody, więc śmiało wpadnij ochłodzić 

MARS  

Hej! Tu Mars planeta numer cztery  

Bardzo się czerwienię, jestem cały zardzewiały  

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI
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Mam najwyższe góry i od groma pyłu. Aaa!  

Nic nie widzę, znowu leci mi do oczu! 

JOWISZ  

Joł joł Jowisz, największy olbrzym gazowy  

Piąty od słońca, na pewno nie przeoczysz  

Choć moja masa jest potężna niezwykle  

To z wszystkich planet kręcę się najszybciej 

SATURN  

Siemanko! Tutaj Saturn, też składam się z gazów  

Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu  

Wirują w nich kamienie, pył i sporo lodu  

Jestem szósty od Słońca, w głowie to zakoduj 

URAN  

Cześć, to ja, lodowy gigant o imieniu Uran  

Na mnie jest najniższa temperatura  

Słynę z bladego, błękitnego koloru  

Jestem siódmą planetą i wiruję na boku 

NEPTUN  

Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę  

Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam Słońce  

Tworzę huragany co powalą wszystko  

Więc nie zbliżaj się zbytnio bo cię zdmuchnę jak piórko 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

Osobny plik pdf z prezentacją multimedialną. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

SCENARIUSZ ETIUDY TEATRALNEJ 

„Na podbój Kosmosu, czyli kosmiczny odlot” 

OBSADA:  

Kapitan statku kosmicznego Apollo: imię dziecka……………………………. 

Astronauta Dociekliwy: imię dziecka ………………………………….. 

Astronauta 1: imię dziecka ………………………………. 

Astronauta 2: imię dziecka ………………………………. 

Astronauta 3: imię dziecka ……………………………….  

Astronauta 4: imię dziecka ……………………………….  

Astronauta 5: imię dziecka ………………………………. 

Słońce: imię dziecka ……………………………………… 

Merkury: imię dziecka …………………………………… 

Wenus: imię dziecka ……………………………………… 

Ziemia: imię dziecka ……………………………………… 

Mars: imię dziecka ……………………………………….. 

Jowisz: imię dziecka ……………………………………… 

Saturn: imię dziecka ……………………………………… 

Uran: imię dziecka ………………………………………. 

Neptun: imię dziecka ……………………………………. 

DIDASKALIA:  

Dzieci stoją ustawione w namalowanym na podłodze białych kręgach, które są orbitami, po 

których krążą planety. W centrum układu znajduje się Słońce. Wokół niego – zgodnie  

z kolejnością, w jakiej występują – rozmieszczone są pozostałe planety Układu Słonecznego. 

Tłem dla aktorów jest scenografia przestawiająca Drogę Mleczną.  
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Ruch sceniczny: dzieci obracają się powoli wokół własnej osi i Słońca. W momencie, gdy 

docierają do nich astronauci, ruch zostaje wstrzymany.    

Kostiumy: astronauci ubrani na biało, mają kaski motocyklowe. Dzieci grające planety 

ubrane są na czarno. Słońce na żółto lub czerwono.  

Rekwizyty: prom kosmiczny (skonstruowany przez dzieci w 2 module zajęć), plansze 

obrazujące planety Układu Słonecznego (namalowane przez dzieci w 2 module zajęć), 

laptopy, krzesła.  

Muzyka: tłem muzycznym dla etiudy jest muzyka z „Odysei kosmicznej. 2001” Stanleya 

Kubricka.  

AKT I 

Kapitan statku kosmicznego Apollo: 

- Uwaga! Załoga statku kosmicznego Apollo. Rozpoczynamy misję kosmiczną po Układzie 

Słonecznym. Proszę Astronautę 1 o sprecyzowanie trasy misji.  

Astronauta 1: 

- Wyruszamy z naszej rodzimej planety w kierunku centrum Układu Słonecznego. Okrążymy 

Słońce i rozpoczniemy kurs w kierunku wszystkich ośmiu planet naszego układu. Są to 

Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun.  

Kapitan statku kosmicznego Apollo: 

- Rozpoczynam odliczanie. Trzy. Dwa. Jeden. Zero. START.  

AKT II 

Kapitan statku kosmicznego Apollo: 

- Uwaga! Zbliżamy się środka Układu Słonecznego. Za moment okrążymy Słońce.  

Astronauta 2:  

- Z daleka nasza gwiazda wygląda jak wypełniona gazem piłka. No i te plamy i języki 

ognia…. Niesamowite widowisko.  

Słońce:  

- Nie zbliżajcie się do mnie, bo możecie spłonąć.  
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Astronauta Dociekliwy: 

- Dlaczego?  

Słońce:  

- Wytwarzam ogromne ilości ciepła i  światła, którego tylko niewielka część dociera do 

Ziemi. Jednak gdyby nie ja,  na waszej planecie nie byłoby życia.  

Astronauta Dociekliwy:  

- Ależ jesteś ogromne!!! Prawdziwy gigant.  

Słońce:  

- No tak. Jestem prawie idealnie kuliste. Ważę 333 tysięcy razy więcej niż wasza planeta. 

Wypełniam prawie cały Układ Słoneczny. Wszystko tutaj kreci się wokół mnie.  

Astronauta Dociekliwy:  

- A pomyśleć, ze długo myślano, że to ty  kręcisz się wokół Ziemi. Gdyby nie nasz Mikołaj 

Kopernik… - to no wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. 

Słońce:  

- Tak, jego teorią była rewolucyjna w dziejach astronomii.  

Kapitan statku kosmicznego Apollo:  

- Dość tych pogaduszek. Pożegnajcie się i ruszamy dalej.  

AKT III 

Kapitan statku kosmicznego Apollo:  

- Astronauta 3. Proszę podać kierunek lotu.  

Astronauta 3: 

- Zmierzamy w kierunku Merkurego. Znajduje się on najbliżej Słońca. Ależ on 

pomarszczony!  

Merkury:  

- Witajcie na najmniejszej i najgorętszej planecie Układu Słonecznego. Jestem rozgrzany 

bardziej niż piekarnik. Najwyższa temperatura mojej powierzchni przekracza 400 stopni 

Celsjusza, najniższa – 200 stopni. 
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Astronauta Dociekliwy:  

- Ależ jesteś pomarszczony. Co ci się stało? Przydałby ci się lifting.  

Merkury:  

- Wypraszam sobie. To nie zmarszczki, lecz uskoki, dziury i kratery.  

Astronauta Dociekliwy:  

- A to przepraszam najmocniej.  

Merkury:  

- Ale faktycznie czas u mnie robi swoje. Płynie szybciej niż na Ziemi. Rok trwa tylko 88 dni.  

AKT IV 

Kapitan statku kosmicznego Apollo:  

- Załoga, proszę o uwagę. Kończymy poznawanie Merkurego. Przed nami kolejna planeta. 

Astronauta 4, proszę podać kierunek trasy.  

Astronauta 4: 

 - Przed nami Gwiazda Poranna i Gwiazda Wieczorna, czyli Wenus.  

Astronauta Dociekliwy:  

- No to w końcu gwiazda, czy planeta? Nie rozumiem.  

Astronauta 5:  

- Wenus to druga planeta Układu Słonecznego. Choć to planeta, nazywa się ją czasami 

Gwiazdą Poranną lub Wieczorną, bo widać ją na niebie zaraz po zmierzchu i tuż przed 

świtem.  

Wenus:  

- A któż to do mnie przybywa i zakłóca mój spokój. Skoro już tu jesteście, to pragnę 

zaznaczyć, że jestem najjaśniejszym ciałem niebieskim po Słońcu i Księżycu. Jestem po 

prostu wyjątkowa.  

Astronauta Dociekliwy: 

- A to dlaczego? 
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Wenus:  

- Wyobraźcie sobie, ze dzień wenusjański jest dłuższy niż rok. Dzień trwa u mnie 243 dni, zaś 

rok 225.  

Astronauta Dociekliwy:  

- Niezłe zamieszanie. Chyba trzeba się stąd zabierać, bo zbyt dużo osobliwości nam nie służy. 

Kapitanie ruszamy?  

Kapitan statku kosmicznego Apollo:  

- Tak. Załoga, ruszamy. Trzy. Dwa . Jeden . Zero. START.  

AKT V 

Astronauta 5:  

- No i jesteśmy w pobliżu Ziemi. Jakaż ona piękna z Kosmosu. Prawdziwie Błękitna Planeta.  

Ziemia: 

- Tak, z kosmosu wyglądam niezwykle efektownie. Jestem wyjątkowa. Tylko na mojej 

powierzchni rozwinęło się życie. Poza tym moja powierzchni przypomina popękaną skorupę 

jajka. Składa się z kilkunastu poruszających się płyt. Nie czujecie tego, ale naprawdę 

wszystko się na mnie rusza.  

 Astronauta Dociekliwy:  

- A co się tak plącze wokół ciebie, Ziemio?  

Ziemia:  

- Wstyd, że tego nie wiesz. To przecież Księżyc, mój wierny satelita.  

Astronauta 4:  

- No to masz adoratora. Przynajmniej nie jesteś samotna. Bywaj. Ruszamy w dalszą drogę.  

AKT VI 

Astronauta 4:  

- Teraz lecimy dalej. Tym razem z misją na Marsa.  

Mars:  

- Ostrożnie. Nie zbliżajcie się zbytnio, bo może was porwać wiatr.  
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Astronauta 4:  

- Tak wiemy. Będziemy ostrożni. Pamiętamy, że na twojej powierzchni występują największe 

burze piaskowe w Układzie Słonecznym.  

Astronauta Dociekliwy:  

- A coś ty taki czerwony? Wstydzisz się gości?  

Mars:  

- Wolne żarty. Nazywają mnie Czerwoną Planeta, bo moją powierzchnię pokrywają tlenki 

żelaza, które nadają jej czerwony kolor. Nie mam się więc czego wstydzić. Co więcej mogę 

się czymś pochwalić.  

Astronauta 4:  

- Czym? 

Mars:  

- To właśnie ja mogę pochwalić się najwyższa górą w Układzie Słonecznym. To Olympus 

Mons, która ma aż 21 km wysokości. Wasz - niespełna 9 tysięczny Mount Everest – to przy 

niej zaledwie pagórek.  

Astronauta Dociekliwy:  

- A co tak łazi po tobie? Czy to aby nie Marsjanie lub jakieś robactwo?  

Mars:  

- Nie ma tu Marsjan, ani robaków. Widzicie „łaziki”. To wy umieściliście te pojazdy na mojej 

powierzchni. Mają mnie zbadać, choć przecież nie jestem chory, bo Wy ludzie jesteście 

ciekawscy.   

Astronauta 4: 

- Cóż wypada nam powiedzieć do widzenia, bo ciekawość wiedzie nas dalej.  

AKT VII 

Kapitan statku kosmicznego Apollo:  

- Załoga. Uwaga . Ruszamy dalej. Astronauta 5 proszę o dane kursu.  

Astronauta 5:  
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- Panie Kapitanie następna planeta to prawdziwy gigant. Zmierzamy w stronę Jowisza.  

Jowisz:  

- Tak, jestem gigantyczny. Jestem przecież największą planetą Układu Słonecznego. Nie bez 

powodu nazywają mnie Gazowym Olbrzymem.  

Astronauta Dociekliwy: 

- A to dlaczego gazowym? 

Jowisz:  

- Zbudowany jestem z gazów: wodoru i tlenu. 

Astronauta 5:  

- Jesteś również kosmicznym odkurzaczem.  Przechwytujesz bowiem większość zbliżających 

się do Ziemi skał. Gdyby nie ty bylibyśmy nieustannie bombardowani. Tak więc jesteś 

przyjacielem Ziemian.  

Astronauta 3:   

- A co to za Wielka Czerwona Plama na twojej powierzchni?  

Jowisz:  

- Ech, to mój problem. Nic na to nie poradzę. Od stuleci szaleje w tym miejscu gigantyczna 

burza. Z Kosmosu wygląda to jak plama.  

Astronauta 3:  

- Jowiszu, życzymy ci spokoju. Czeka nas kolejny etap kosmicznej podróży.  

AKT VIII 

Astronauta 2:  

- Spójrzcie, przed nami kolejny „gazowy olbrzym”. Może nie tak duży jak Jowisz, ale 

zobaczcie, ile ma pierścieni.  

Saturn:  

- Nazwano mnie Saturn. Choć nie noszę biżuterii,  jestem Władcą Pierścieni. Moje pierścienie 

zbudowane są z lodu oraz skał. Ich szerokość może sięgać nawet kilkanaście tysięcy km.  

Astronauta 2:  
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- Ależ u ciebie niespokojne. Wieje, że hej.  

Saturn:  

- Tak. Zmagam się z ogromnymi przeciągami. Wieją tu gigantyczne wiatry osiągające 

prędkość aż 1800 km na godzinę.  

Astronauta 2:  

- Chyba będziemy się zbierać, żeby nas nie porwały. Trzymaj się.  

AKT IX 

Kapitan statku kosmicznego Apollo: 

- Zmierzamy do przedostatniej planety Układu Słonecznego. Astronauta 1, proszę o 

informacje.  

Astronauta 3:  

- Panie Kapitanie, jesteśmy w pobliżu Urana. Znajduje się on aż 20 razy dalej od Słońca niż 

Ziemia.  

Uran: 

- Zgadza się. To dlatego mój rok trwa - mniej więcej- tyle, co ludzkie życie - 84 lata.  

Astronauta Dociekliwy:  

- Ale z ciebie oryginał. Tak dziwnie wirujesz.  

Astronauta 3:  

- Uran wiruje w nietypowy sposób - nie wokół własnej osi jak wszystkie planety Układu 

Słonecznego, ale tak jakby ktoś go przewrócił.  

Uran:  

- Też coś. Wypraszam sobie.  Żegnam Państwa. Do widzenia. Mam naradę z moimi 

księżycami. Jest ich blisko 300.  

AKT X 

Astronauta 2:  

- Panie Kapitanie, niebawem dotrzemy na koniec Układu Słonecznego. Przed nami Neptun.  

Astronauta 1: 
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- Ostatnią planetą Układu Słonecznego jest Neptun. Ponieważ znajduje się najdalej od Słońca, 

dlatego rok trwa tu aż…165 ziemskich lat. 

Neptun:  

- To nie wszystko. Ponieważ jestem najdalej od Słońca, panują u mnie najniższe temperatury 

w całym Układzie Słonecznym: w zimie -220 stopni, latem -210 stopni.  

Astronauta 1:  

- Dlaczego mówisz o lecie i o zimie?  

Neptun:  

- Bo podobnie jak na Ziemi, u mnie występują również pory roku. Trwają one po kilkadziesiąt 

lat: Może zostaniecie na wakacje. Trwałyby one 40 lat. 

Astronaucie:  

- Dziękujemy, lecz nie skorzystamy. Za zimo tu u ciebie.  

Astronauta Dociekliwy:  

- A nie nudzi się tak na krańcach Układu Słonecznego?  

Neptun:  

- Żartujesz? Mam towarzystwo. Okrąża mnie 14 księżyców.  

Astronauci:  

- W takim razie życzymy powodzenia.  

AKT XI 

Kapitan statku kosmicznego Apollo:  

- Uwaga, załoga! Udajemy się w drogę powrotną. Uzbrojeni w wiedzę, kończymy nasz 

podbój Kosmosu. Był to kosmiczny odlot. Jak widać podróże kształcą. Wszędzie jednak 

dobrze , ale w domu najlepiej.  

Astronauci:  

- Tak. Podróże kształcą, ale wszędzie dobrze , ale w domu najlepiej.  

Na zakończenie wszyscy aktorzy śpiewają piosenkę „W Układzie Słonecznym” 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

Pytania do Kosmicznego Quizu:  

1. Czym jest Droga Mleczna? 

2. Wymień w kolejności planety Układu Słonecznego.  

3. Co to jest teoria heliocentryczna?  

4. „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. Polskie go wydało plemię”. O kim mowa? 

5. Najmniejsza planeta Układu Słonecznego to…… 

6. Jaką planetę nazywa się Gwiazdą Poranną lub Gwiazdą Wieczorną i dlaczego? 

7. Najwyższe miejsce na Ziemi to………. Najniższe zaś to…….. 

8. Czerwona planeta to….. 

9. Największa planeta Układu Słonecznego to….. 

10. Która z planet Układu Słonecznego posiada gigantyczne pierścienie? 

11. Którą planetę Układu Słonecznego okrąża aż 278 księżyców? 

12. Na której planecie (podobnie jak na Ziemi) występują pory roku? 

13. Którą planetę Układu Słonecznego nazywa się Lodowym Olbrzymem? 

14. Znajduje się w samym centrum Układu Słonecznego.  

15. Jedyne miejsce we Wszechświecie, po którym chodzili ludzie to…. 

16. Kiedy miało miejsce lądowanie na Księżycu?  

17. Kto wylądował na Księżycu? 

18. Kto wypowiedział słowa: „To jest mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości”. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

 


