
 

Co to jest kosmos? 

 

 Przeczytaj poniższe opisy i wybierz z nich dwa, które Twoim zdaniem opisują 

kosmos. 

  

-   cała przestrzeń i wszystko, co się w niej znajduje; wszechświat, 

 

-  przestrzeń pozaziemska, w której są dokonywane eksperymenty i loty kosmiczne. 

 
- ciało niebieskie, krążące wokół jakiejś gwiazdy, np. Słońca 
 
-  ogromna kula , która świeci, wysyła ciepło dopóki nie wygaśnie. 
 
- ciało niebieskie mniejsze, krążące wokół większego, np. wokół Ziemi i widziane  

z niej w nocy (czasami           wygląda jak piłka, a czasami jak banan). 

-  człowiek odpowiednio przeszkolony i przygotowany do wykonywania lotów na 

statkach kosmicznych. 

A co to są ciała niebieskie? 

Tym pojęciem określa się obiekty, które krążą w przestrzeni kosmicznej i są 

naturalnymi obiektami – rzeczami - przedmiotami). 

 Jeśli już wiesz co to jest kosmos i ciała niebieskie, to przeczytaj razem  

z Rodzicem jeszcze raz pozostałe wyjaśnienia. Nadajcie im ich właściwe 

nazwy. Znajdźcie wśród nich opis: planety, gwiazdy, księżyca, astronauty. 

 

 
 
 

  
*Kosmos  -   cała przestrzeń i wszystko, co się w niej znajduje; wszechświat, 

przestrzeń pozaziemska, w której są dokonywane eksperymenty i loty kosmiczne. 
Planeta - ciało niebieskie, krążące wokół jakiejś gwiazdy, np. wokół Słońca 
Gwiazda -  ogromna kula , która świeci, wysyła ciepło dopóki nie wygaśnie. 
Księżyc – ciało niebieskie mniejsze, krążące wokół większego, np. wokół Ziemi  

i widziane z niej w nocy (czasami wygląda jak piłka, a czasami jak banan). 
Kosmonauta / Astronauta – człowiek odpowiednio przeszkolony i przygotowany 

 do wykonywania lotów na statkach kosmicznych. 
 



Przygotowanie do podniebnej podróży… 

Zapraszam w kosmiczną podróż. 

  Wyobraźcie sobie, że możecie polecieć swoim wahadłowcem, tj. pojazdem 

kosmicznym w przestrzeń kosmiczną, aby badać planety, sąsiadujące z Ziemią. 

Zanim Wasz wahadłowiec wystartuje musicie przejść kilka testów. 

 

Test wiedzy o Układzie Słonecznym 

 

Ziemia należy do niezwykłej „słonecznej rodziny” zwanej Układem Słonecznym.  

W skład Układu Słonecznego wchodzi osiem planet. Wszystkie planety 

przypominają kule i krążą wokół Słońca.  Słońce jest gwiazdą, a kolejność planet, 

które wokół niej krążą jest następująca. 4 mniejsze planety: Merkury, Wenus, 

Ziemia, Marsi 4 większe: Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. 

Połącz opisane cechy planety z jej nazwą, wiedząc jaka jest ich kolejność  

w Układzie Słonecznym.  

Może Ci w tym pomóc piosenka pt. „W Układzie Słonecznym”, którą znajdziesz 

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

 

 

    

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest to bardzo zimna planeta. Są tu gładkie 

tereny i kratery wulkanów. Ziemia 

Mars 

Najbardziej gorąca planeta. Jej powierzchnia 

to skalista pustynia. Nie ma tu wody.  

Niebieska planeta. Wokół niej krąży Księżyc.  

Tlen i woda, które tu występują, umożliwiają 

życie ludziom, roślinom  

i zwierzętom.  

Jest bardzo gorącą planetą. Nie ma tu wody 

ani tlenu. Są czynne wulkany. 

Merkury 

Wenus 

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


Krzyżówka 
 

1) Tworzy go osiem planet i Słońce. Wszystkie planety krążą wokół Słońca. 

2) Ciało niebieskie mniejsze, krążące wokół większego, np. wokół Ziemi i widziane 

z niej w nocy (czasami wygląda jak piłka, a czasami jak banan).  

3) Druga planeta od Słońca. 

4) Pierwsza planeta od Słońca. 
5) Słońce to ……… 
6) Czwarta planeta od Słońca. 
 

1.                   

         2.          

          3.         

           4.        

         5.          

          6.         

 

Hasło z krzyżówki to ……………………. 

 

 

Zagadki 
 

Poproś Rodzica o przeczytanie zagadek. Ty też możesz zadać jakieś mamie, tacie 

lub rodzeństwu. 

 

Zagadki mogą być 

czytane w podanej 

kolejności, 

ponieważ hasło z 

jednej zagadki jest 

użyte do 

odgadnięcia hasła 

w kolejnych. 

1. Kiedy po niebie 

wędruje nocą, 

dookoła niego 

gwiazdy migocą. 

Raz jest jak 

rogalik, raz okrągły 

jak talerz. 

(Księżyc) 

2. Co to za złota 

świetlana kula, 

która swym 

ciepłem Ziemię 

otula? (Słońce) 

3. W dzień ujrzysz 

ją tylko jedną, a w 

nocy tysiące, 

pięknie świecące. 

(gwiazdy) 

4. Co to za 

przestrzeń między 

Ziemią, 

Księżycem, 

planetami oraz 

między 

gwiazdami? 

(kosmos) 

5. Co to za 

planeta, na której 

bez wody, tlenu i 

Słońca nie byłoby 

życia? (Ziemia) 

6. Z Ziemi do 

gwiazd mknie 

pojazd srebrny, 

szybszy niż wiatr i 

samochody. 

(rakieta) 

7. To płacze 

czasem deszczem, 

to śmieje się 

Słońcem albo 

gwiazd tysiącem. 

(niebo) 



Test na spostrzegawczość  

Przyjrzyj się poniższej ilustracji i postaraj się odszukać na obrazku wszystkie 
elementy, które znajdują się pod ilustracją. Do dzieła! 

 

 
 

Test na wzrok i celność 
zabawa - Lot rakietą na Marsa 

 

Potrzebne będą:  

- samolot z papieru (zrobiony techniką origami) – to będzie twoja rakieta,  

- czerwony balon jako planeta Mars 

- pisak. 

 

Uczestnicy podpisują i puszczają z wyznaczonej linii rakiety, starając się dolecieć do 

Marsa, czyli czerwonego balonu. 



Test na orientację przestrzenną 

zabawa  – Układ Słoneczny 

 

wariant 1. dla 1 - 4 osób                                   wariant 2. dla 4 osób 

Potrzebne będą: wycięte z papieru 

Słońce i planety.  

Potrzebne będą: wycięte z papieru 

Słońce i planety, krzesło lub taboret. 

 

Słońce i planety do wydruku są na ostatniej stronie tego dokumentu. 

 

Wiedząc, że wokół Słońca i własnej osi 

krążą kolejno Merkury, Wenus, Ziemia, 

Mars, rozkładasz na stole planety 

Układu Słonecznego i po kolei 

poruszasz planetami.  

 Która z tych czterech planet 

zataczała największy krąg wokół 

Słońca, a która najmniejszy? 

 

Każdy bierze jedną wyciętą z papieru 

planetę, aby wiedzieć czym będzie  

w zabawie. Wycięte słońce kładziecie 

na krześle. Naśladujecie ruch Układu 

Słonecznego wiedząc, że wokół Słońca 

i własnej osi krążą kolejno Merkury, 

Wenus, Ziemia, Mars. 

 Która z tych czterech planet 

zataczała największe koło wokół 

Słońca, a która najmniejsze? 

 

 

Podróż w kosmos 

 
Przeszliście testy? Jesteście gotowi na lot kosmiczny? 

Wejdź na link 

https://www.google.pl/maps/@42.1699695,89.9976853,22977187m/data=!3m1!1e3 

Pojawi się kula ziemska. Po prawo są ikony. Na jednej z nich jest kula, naciśnij ją  

i wybierz dowolną możliwość. Możesz zmniejszyć kulę ziemską i wtedy pojawią się 

na pasku po prawo planety i księżyce, które możesz obejrzeć, a nawet 

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, na której w grudniu astronauci upiekli ciastka. 

 

https://www.google.pl/maps/@42.1699695,89.9976853,22977187m/data=!3m1!1e3


Ciekawostka  

Ile czasu potrzeba, aby upiec ciastka w kosmosie?!  

 

„Takich rzeczy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jeszcze nie było! 

Astronauci upiekli ciasteczka 

 
Na 

Astronauci na Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej po raz pierwszy 
przyrządzili pieczoną potrawę. W 
specjalnym piecu o zerowej 
grawitacji upiekli czekoladowe 
ciastka. Nie była to jednak ich 
kosmiczna fanaberia, a cześć 
naukowego eksperymentu.

 

(…) zdarzenie miało miejsce 

jeszcze w grudniu (…) astronauci 

(…) podjęli się tego zadania, by 

sprawdzić, czy można gotować w 

tak nietypowych warunkach. (…) W sumie upieczono pięć ciastek. Żadnego z nich 

astronauci-piekarze jednak nie spróbowali, bo na razie nie wiadomo, czy nadają się do 

jedzenia. (…) w specjalnych opakowaniach wróciły 7 stycznia na Ziemię w statku 

kosmicznym Dragon SpaceX. Specjalne testy pozwolą ustalić, czy ciasteczka nadają się 

do jedzenia. (…) 

Pieczenie w kosmosie trwa znacznie dłużej 

Na Ziemi pieczenie ciastek w temperaturze około 150 st. C zajmuje około 20 minut. 

Eksperyment pokazał, że w kosmosie trwa to znacznie dłużej. Pierwsze ciastko – 

pieczone przez 25 minut – nie wyglądało na gotowe. Drugie – pieczone przez 75 minut 

– wydało już miły zapach. Czwarte i piątek ciastko pieczono odpowiednio przez 120 i 130 

minut – okazało się najbardziej udane. 

 

Choć cała sprawa brzmi co prawda przezabawnie, to trzeba sobie uświadomić, że jest 

to całkiem poważny eksperyment naukowy(...) Wyniki tego eksperymentu mogą 

przesądzić o tym, co ludzie będą jedli podczas długich podróży kosmicznych.” 

 
(cytowane źródło: Izabela Wojtaś 25 stycznia 2020 r.) 

https://innpoland.pl/157553,astronauci-upiekli-ciasteczka-na-miedzynarodowej-stacji-kosmicznej# 

 

https://innpoland.pl/u/2987,izabela-wojtas
https://innpoland.pl/157553,astronauci-upiekli-ciasteczka-na-miedzynarodowej-stacji-kosmicznej


Drodzy Rodzice, 18. maja przypada Światowy Dzień Pieczenia. 

Proponuję abyście wraz z Dziećmi wypróbowali  

ciasto „Zachód Słońca” 
SKŁADNIKI 
Biszkopt:(blaszka 33 x 26) 
3 jajka  
3 łyżki kopiaste cukru 
3 łyżki mąki tortowej 
1 łyżka mąki ziemniaczanej 
1 łyżka wody 
2 łyżki oleju 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
 

Wierzch ciasta: 
2 galaretki niebieskie 
3 galaretki w różnych kolorach (np.: 
brzoskwiniowa, agrestowa i jeszcze jedna 
niebieska) 
duża puszka brzoskwiń w lekkim syropie 
1 kg serka waniliowego (wiaderko) 
5 łyżeczek żelatyny 
śnieżka 
150 ml zimnego mleka 
opcjonalnie czekolada do dekoracji

Sposób przygotowania przepisu: 

 

1. Jajka umyć i sparzyć wrzątkiem, oddzielić białka od żółtek. Obie mąki przesiać razem  
z proszkiem do miski, wymieszać ze sobą. Białka ubić na sztywną pianę, dodać cukier i ubijać 
aż się rozpuści. Zmniejszyć obroty miksera, dodać po jednym żółtka, potem wodę i olej, na 
końcu wsypać mąkę i lekko wymieszać najlepiej łyżką. 
Ciasto wyłożyć na blaszkę (33x26) wyścieloną papierem do pieczenia, wyrównać 
powierzchnię i wstawić do piekarnika nagrzanego do 175ºC. Piec do suchego patyczka ok. 20-
25minut. Wyjąć z blaszki, wystudzić, zdjąć "skórkę" z wierzchu, aby galaretka się nie odklejała. 
Blaszkę, w której się piekł wyłożyć folią aluminiową i ułożyć na nią biszkopt, wstawić do 
lodówki. 

2. Galaretkę brzoskwiniową rozpuścić w 400 ml wrzątku, ostudzić, ale ma być płynna. 
Brzoskwinie osączyć z zalewy (najlepiej gdy są zimne ) położyć płasko na talerzu i dołki po 
pestkach wypełnić galaretką, wstawić do lodówki. Biszkopt nasączyć lekko galaretką i również 
wstawić do schłodzenia. Resztkę galaretki odstawić, aby stężała. 

3. Dwie niebieskie galaretki rozpuścić w 0,5 l wody, wystudzić (mają być tężejące) 
Wylać je na biszkopt, a gdy zastygną położyć na wierzch brzoskwinie częścią płaską do dołu. 

4. Pozostałe galaretki rozpuścić, każdą osobno w 250 ml wody ,odstawić, aby całkiem stężały. 
Potem widelcem rozdrobnić je na "kaszkę". Tak samo rozdrobnić galaretkę brzoskwiniową. 
Żelatynę zalać 1/2 szklanki wody, gdy napęcznieje wstawić do większej miseczki z gorącą 
wodą, aby się rozpuściła, lekko przestudzić. 

5. Śnieżkę ubić z zimnym mlekiem, dodawać po łyżce serka, cały czas ubijając, na końcu 
dodać żelatynę i "kaszkę" z galaretek, chwilę zmiksować. Wyłożyć na brzoskwinie i wstawić 
na kilka godzin do lodówki. Ewentualnie udekorować tartą czekoladą. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERKURY 

MARS 
 

WENUS 

ZIEMIA 


