Nr art.: 11020

„Puzzle edukacyjne XXL Planety“

Gra rozwija:
Rozwój somatyczny: sprawnośd manualna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja
wzrokowa przy składaniu i łączeniu elementów puzzli

Edukacja przyrodnicza i techniczna: poznawanie planet, gwiazd i innych ciał niebieskich,
informacje o podróżach kosmicznych

Edukacja społeczna: wspólne poznawanie Układu Słonecznego w grupie

Edukacja językowa: mówienie, rozwój języka, zdolnośd komunikacji

Edukacja artystyczna: rozpoznawanie i nazywanie kolorów

Czy już kiedyś zadawałeś sobie pytanie, co jeszcze kryje niebo - oprócz słooca, księżyca i gwiazd? Dlaczego
słooce widoczne jest tylko za dnia, a księżyc głównie w nocy? Dlaczego księżyc zmienia swój kształt? I skąd biorą
się gwiazdy na niebie? Nasze puzzle edukacyjne XXL „Planety“ pozwolą odpowiedzied na te wszystkie pytania i
poznad cały układ słoneczny.
Czym jest kosmos?

Niebo, kosmos czy wszechświat - to wszystko pojęcia, których używamy często do
opisywania tego, co nad nami. Wszechświat obejmuje wszystko, co istnieje.
Wszechświat obejmuje gwiazdy, galaktyki i planety, ale również najmniejsze
atomy, a nawet pyłki kurzu, które unoszą się w powietrzu. Atomy stanowią
najmniejsze cząsteczki, których nie widad nawet przez mikroskop. We
wszechświecie wszystko jest w ruchu – planety krążą po swoich orbitach, komety
pędzą przez bezkresne ciemności, gwiazdy się rodzą i gasną. Wszechświat jest
bezgraniczny i nieskooczony.

Jak powstał
wszechświat?

Nikt dokładnie nie wie, jak powstał wszechświat. Naukowcy twierdzą, że wszystko
zaczęło się od tzw. Wielkiego Wybuchu sprzed 14 miliardów lat – wielki wybuch
wcale jednak nie wyglądał jak ogromna eksplozja. Wszystko zaczęło się od jednego,
malutkiego i bardzo gorącego punktu, który w oka mgnieniu rozszerzył się i
stworzył wszechświat. Już po 100 sekundach powstały pierwsze atomy. Z atomów
powstały obłoki gazowe. Obłoki gazowe umożliwiły powstanie pierwszych gwiazd,
które się zbierały i tworzyły ogromne galaktyki. Jeszcze dzisiaj powstają wciąż
nowe gwiazdy i nowe galaktyki. Wszechświat wciąż jeszcze się rozszerza.
W celu pokazania dzieciom, o co chodzi, można użyd balonika z nadrukowanymi
gwiazdkami, który można pompowad.

Czym jest galaktyka?

Galaktyka stanowi wielki zbiór gwiazd, gazów i obłoków kosmicznych, które
przyciągają się między sobą dzięki działaniu sił grawitacyjnych. Znana nam dobrze
Droga Mleczna jest tylko jedną z wielu miliardów galaktyk. Pasmo gwiazd widoczne
na naszym nocnym niebie stanowi tylko małą częśd Drogi Mlecznej. Galaktyka
nasza zawiera ponad 100 milionów gwiazd. Jedną z tych gwiazd jest nasze Słooce.
Nasz układ słoneczny posiada osiem planet, a tym samym jest tylko malutkim
fragmentem Drogi Mlecznej.

Czym jest Układ
Słoneczny?

Układ Słoneczny składa się ze Słooca i wszystkich innych ciał niebieskich, które
wokół niego krążą. Do ciał niebieskich zaliczamy planety z ich księżycami,
meteoryty i komety. Wszystkie elementy poruszają się po własnych orbitach wokół
Słooca położonego centralnie.

Czym są gwiazdy?

Gwiazdy to ogromne ciała niebieskie, które generują własne światło i energię
cieplną. Właśnie dlatego widzimy je jak świecą na nocnym niebie. Również Słooce
jest jedną z takich gwiazd, z tymże położoną najbliżej Ziemi. Wszystkie inne
gwiazdy wydają się nam byd takie maleokie, ponieważ są oddalone od nas o
miliony kilometrów. Niektóre z gwiazd świecą bardziej niebieskawo, a niektóre
czerwonawo, ponieważ posiadają różne temperatury powierzchniowe.
Chłodniejsze gwiazdy świecą bardziej na czerwono, chłodniejsze na niebiesko.

Słooce:

Słooce jest punktem centralnym naszego Układu Słonecznego. Wokół Słooca krąży
osiem planet. Nasze Słooce to szczególne ciało niebieskie, która generuje ciepło i
światło. Z tego właśnie względu Słooce odgrywa dla naszej planety ogromną i
zasadniczą rolę. Tylko dzięki energii słonecznej i światłu życie na Ziemi jest w ogóle
możliwe. Samo Słooce składa się całkowicie z bardzo gorących gazów. Tak jak
każda gwiazda Słooce kiedyś się wypali. Zanim jednak się to stanie będzie świecid
jeszcze przynajmniej jakieś 5 miliardów lat. Słooce jest większe niż wszystkie inne
planety i księżyce razem wzięte. Gdyby Słooce porównad do wielkiej dmuchanej
piłki plażowej, to Ziemia wyglądałaby przy nim jak mały szklany koralik.

Merkury:

Markury jest pierwszą i najmniejszą planetą naszego Układu Słonecznego. Krąży
najbliżej Słooca i potrzebuje tylko 88 dni, żeby go okrążyd. Swoją nazwę Merkury
otrzymał od rzymskiego boga handlu - „Merkurego“.
Astronomiczny symbol przedstawia Merkurego z hełmem ze skrzydełkami i
specjalną laską (kaduceuszem).

Wenus:

Wenus to druga i jednocześnie najbardziej gorąca planeta w Układzie Słonecznym.
Powierzchnia planety nagrzewa się nawet do 480° Celsjusza. Wenus była rzymską
boginią miłości i piękna. Czasami Wenus nazywana jest gwiazdą poranną
(jutrzenką) lub wieczorną.
Symbolem planety jest zwierciadło bogini Wenus.

Ziemia:

Ziemia jest trzecią planetą w Układzie Słonecznym i jedyną planetą, na której
istnieje życie. Nasza Ziemia nazywana jest często "Niebieską Planetą“, ponieważ 70

% jej powierzchni pokrywa woda. Ziemia obraca się wokół własnej osi i wykonuje
pełny obrót każdego dnia. Tak właśnie powstaje dzieo i noc. Dzieo panuje po
stronie Ziemi obróconej w kierunku Słooca, a noc po stronie przeciwległej. Ziemia
potrzebuje 365 dni, aby okrążyd Słooce. Dzięki lekkiemu nachyleniu osi Ziemi
powstają w ten sposób cztery znane nam pory roku: wiosna, lato, jesieo i zima.
Odległośd pomiędzy Słoocem a Ziemią jest ogromna, aby dotrzed do niego
samochodem potrzeba 200 lat.
Ziemia ma jeden księżyc. Jest on naszym codziennym towarzyszem, który
potrzebuje miesiąca, aby okrążyd Ziemię raz. Na księżycu znaleźd można liczna
kratery i „morza księżycowe“. Księżyc sam nie świeci, odbija jedynie promienie
słoneczne. Oświetlona częśd księżyca zmienia się codziennie, jest różna. Mówimy
wtedy o zmiennych fazach księżyca (nów, księżyc rosnący, księżyc w pełni, księżyc
malejący).
Astronomiczny symbol Ziemi to globus z zaznaczonym symbolicznie równikiem i
południkiem zerowym.
Mars:

Mars jest czwartą planetą od Słooca i często nazywany jest "czerwoną planetą",
ponieważ świeci się delikatnie czerwonawym światłem. Jest to planeta najbardziej
podobna do Ziemi. Potrzebuje prawie dwóch lat (687), żeby okrążyd Słooce. Mars
posiada dwa towarzyszące mu stale księżyce: Fobosa i Deimosa. Planeta ta
nazwana została imieniem rzymskiego boga wojny - „Marsa“.
Symbolem astronomicznym planety jest włócznia z tarczą.

Jowisz:

Jowisz jest największą i najcięższą planetą naszego Układu Słonecznego, która
waży więcej niż wszystkie inne planety i księżyce razem wzięte. Jowisz zalicza się
do tak zwanych „gazowych olbrzymów“, ponieważ poza swoim małym jądrem
składa się całkowicie z gazu. „Wielka Czerwona Plama“ na jego powierzchni to
ogromna, szalejąca na powierzchni planety wichura (huragan), która szaleje już w
atmosferze Jowisza od 350 lat. Jowisz posiada aż 67 księżyców, najbardziej znane
są tzw. Księżyce Galileuszowe od ich odkrywcy Galileusza: Io, Ganimedes, Europa i
Kalisto. Jowisz otrzymał swoją nazwę od rzymskiego Boga „Jowisza“ - władcy i ojca
wszystkich Bogów.
Symbol Jowisza stanowi schematyczne przedstawienie gromu i orła tego Boga.

Saturn:

Saturn jest drugą największą planetą Układu Słonecznego i należy do czterech
„gazowych olbrzymów“. Jest jedyną planetą Układu posiadającą dobrze widoczny i
jasno świecący układ pierścieni. Saturn posiada ok. 100.000 pierścieni na swojej
orbicie. Saturn posiada również 62 znanych księżyców: największy z nich jest Tytan
a następnie Tetyda, Dione, Rea i Japet. Saturn nazywany został na cześd
rzymskiego Boga rolnictwa.
Bóg Saturn nosi kosę i sierp, taki symbol astronomiczny przypisany został również
planecie Saturn.

Uran:

Uran to siódma planeta Układu Słonecznego należąca również do „gazowych
olbrzymów“. Nazywany jest również „lodowym olbrzymem“, gdyż w środku
zawiera ogromne ilości lodu. Uran posiada kilka drobnych i niewielkich pierścieni
na orbicie. Uran ma głęboki, niebieski kolor. Kolor ten pochodzi od gazu - metanu,
który tworzy atmosferę tej wielkiej planety. Uran ma 27 znanych księżyców.
Najbardziej znanymi księżycami planety są Miranda, Ariel, Umbriel, Tytania i
Oberon. Planeta nazwana została na cześd greckiego boga niebios „Urana“.
Astronomicznym symbolem Urana jest połączenie słooca i marsa.

Neptun:

Neptun to najbardziej zewnętrzna planeta Układu Słonecznego oddalona najdalej
od Słooca. Neptun potrzebuje aż 165 lat, żeby okrążyd Słooce. Neptun zalicza się
również do „gazowych olbrzymów“ i też często nazywany jest "lodowym
olbrzymem", ze względu na lód w jego wnętrzu. Neptun posiada 14 znanych
księżyców. Tryton jest największym znanym księżycem i najzimniejszym miejscem
w naszym Układzie Słonecznym. Panuje na nim temperatura -236° Celsjusza.
Neptun otrzymał swoje imię na cześd rzymskiego boga morza.
Symbol astronomiczny inspirowany jest symbolem boskości Neptuna. Przedstawia
on w uproszczeniu słynny trójząb.

Spadające gwiazdy:

Spadające gwiazdy to duże odłamki i kawałki skał i metali, które poruszają się
szybko w przestworzach kosmosu. Szczególnie wiele spadających gwiazd
obserwowad można w sierpniu i grudniu. Mówi się, że życzenie wypowiedziane w
momencie zauważenia spadającej gwiazdy się spełnia.

Meteoryty:

Meteoryty to kawałki skał latające w kosmosie. Po uderzeniu w planetę lub księżyc
pozostają po nich wielkie kratery. Meteoryty uderzające w Ziemię są najczęściej
bardzo małe, ponieważ ulegają spaleniu w atmosferze ziemskiej.

Czarne dziury:

Czarne Dziury powstają w wyniku implozji (kompresji i zagęszczenia) wygasłych
gwiazd. Czarne dziury mają tak silną grawitację, że nic nie może się z nich uwolnid.
Tylko najcięższe gwiazdy tworzą czarne dziury.

Gwiazdozbiory:

Najjaśniejsze gwiazdy na nocnym niebie łączą się ze sobą w gwiazdozbiory, tworzą
konstelacje. Konstelacje nazywane są od zwierząt i mitycznych postaci. Na
północnej i południowej półkuli widoczne są inne gwiazdozbiory. Nazywane jest 88
gwiazdozbiorów, z których widzimy mniej więcej połowę.

Wielka Niedźwiedzica

„Wielka Niedźwiedzica“ to najbardziej znany gwiazdozbiór na nocnym niebie
półkuli północnej. Widad go na niebie przez cały rok. Siedem najjaśniejszych
gwiazd „Wielkiej Niedźwiedzicy“ tworzy inny, równie znany gwiazdozbiór - „Wielki
Wóz“. „Wielki Wóz“ tworzy podbrzusze i ogon niedźwiedzicy.

Zając:

Gwiazdozbiór „Zająca“ widad tylko w miesiącach zimowych na południowej części
nieba. Znaczenie tego gwiazdozbioru łączy się z dwoma innymi, sąsiednimi
gwiazdozbiorami łowcy niebieskiego „Oriona" i „Wielkiego Psa“. Legenda mówi, że
„Wielki Pies“ codziennie stara się złapad „Zająca“.

Rakiety:

Rakiety to wielkie pojazdy umożliwiające podróż w kosmos. Tylko one mają
wystarczająco szybkie i mocne napędy pozwalające na pokonanie siły grawitacji
Ziemi. Największą rakietą jest do tej pory „Saturn V“. Pozwoliła ona dotrzed
ludziom na Księżyc. Rakiety mogą byd jednak wykorzystane wyłącznie do podróży
w jednym kierunku.

Promy kosmiczne:

Promy kosmiczne umożliwiają w przeciwieostwie do rakiet powrót na Ziemię.
Posiadają one wielkie przestrzenie ładunkowe, w których transportowad mogą
różne dostawy dla stacji kosmicznych. Promy startują dzięki tzw. rakiecie nośnej,
która jest odrzucana po jej wykorzystaniu. Promy posiadają własny napęd
umożliwiający im powrót na Ziemię.

Astronauta:

Pierwszymi astronautami wcale nie byli ludzie, a zwierzęta. W roku 1957 w kosmos
wysłany został pies Łajka, a w roku 1961 szympans Ham. 12 kwietnia 1962 w
kosmos poleciał pierwszy człowiek - Juri Gagarin. Pierwszą kobietą w kosmosie
była Walentyna Tierieszkowa w roku 1963. Amerykanie Neil Armstrong i Buzz
Aldrin postawili - jako pierwsi ludzie - swoją nogę na Księżycu. Dnia 20 lipca 1969
opuścili lądownik i wyszli na powierzchnię Księżyca. Podobno odciski ich stóp do
dzisiaj podziwiad można na księżycu. Astronauci muszą byd bardzo zdrowi i mied
doskonałą kondycję. Przed pierwszym lotem w kosmos muszą poddad się
specjalnemu treningowi, który ułatwi im przyzwyczajenie się do nieważkości.
Między innymi przyszli astronauci trenują wykonywanie napraw na stacji
kosmicznej pod wodą, czyli w przybliżeniu w warunkach panujących w przestrzeni.

Kapsuła:

Astronauci wracają na ziemię w specjalnej przeznaczonej do tego celu części
rakiety startowej, tak zwanej kapsule. Reszta rakiety pozostaje w kosmosie lub
spala się w atmosferze ziemskiej. Wielkie spadochrony wyhamowują kapsułę,
zanim wyląduje ona w morzu. Astronauci odbierani są na pokład statku.

Satelity:

Satelity wysyłane są w kosmos w celu zbierania informacji o ciałach niebieskich i
wysyłania ich na ziemię. Dzięki satelitom możemy dowiedzied się bardzo wiele o
naszym Układzie Słonecznym. Satelity służą również do zbierania danych
meteorologicznych. Dzięki nim możliwa jest telefonia komórkowa, transmisje
programów telewizyjnych oraz pozycjonowanie pojazdów i statków w systemach
nawigacyjnych. „Sputnik 1“ był pierwszą satelitą w kosmosie.

Stacja kosmiczna:

Stacje kosmiczne umożliwiają ludziom dłuższe przebywanie i pracę w kosmosie.
Stacja kosmiczna posiada pomieszczenia mieszkalne i użytkowe, również
laboratoria badawcze. W stacji kosmicznej astronauci nie musza nosid
kombinezonów, ponieważ mają zapewniony dopływ świeżego powietrza. Nocami
na niezachmurzonym, czystym niebie można wypatrzyd stację kosmiczną.

Czy istnieją jeszcze inne
układy planetarne
oprócz naszego?

Rzeczywiście istnieje bardzo wiele układów podobnych do naszego, słonecznego w
kosmosie. Każda gwiazda ma swój własny układ planetarny. Wokół każdej gwiazdy
krążą planety, księżyce i inne ciała niebieskie.

Wskazówki dla rodziców:
Odwiedź razem z dzieckiem planetarium lub obserwatorium astronomiczne. Dzieciaki mogą w ten sposób
poznad lepiej gwiazdy, planety i inne ciała niebieskie. Dzięki projekcjom slajdów i wideo na wielkiej kopule
planetarium wyświetlane są zdjęcia i filmy o otaczającym nas wszechświecie.
Udaj się z dzieckiem nocą, przy niezachmurzonym niebie daleko od miasta na wzniesienie. W dobrych
warunkach można obserwowad piękne niebo i różne gwiazdozbiory. Przy odrobinie szczęścia widad będzie
również pas Drogi Mlecznej lub inne, sąsiadujące z Ziemią planety.
Wskazówki dla opiekunów:
Układ Słoneczny: (wiek: 4+)
Pomaluj razem z dzieckiem piłeczki styropianowe różnej wielkości. Kolory piłeczek powinny byd
zbliżone do kolorów powierzchni różnych planet. Wykonaj z gotowych piłeczek model naszego
Układu Słonecznego. W ten sposób dzieci nie tylko poznają lepiej jego budowę, ale same stworzą
element dekoracyjny pomieszczenia.

Znaki zodiaku:
Jakie znaki zodiaku mają dzieci w grupie? Jakie cechy przypisywane są poszczególnym
znakom zodiaku i jak wyglądają gwiazdozbiory poszczególnych znaków zodiaku? Poranne zabawy
w kole dają dobra okazję wyjaśnienia z dziedmi takich pytao. Na ten temat można przygotowad
również ciekawą gazetkę ścienną.

Liczenie:
Ile planet, spadających gwiazd i meteorytów pokazane jest na puzzle? Ile dni ma tydzieo? Ile
tygodni ma miesiąc? Ile miesięcy ma rok? Puzzle umożliwia dwiczenie liczenia z dziedmi i
zapamiętywanie liczb.

Pory roku/ piosenki:
Ruch Ziemi wokół Słooca powoduje powstawanie cyklu pór roku. Dzięki temu można z dziedmi
poznawad i omawiad różne charakterystyczne aspekty cyklu pór roku. Jakie ubrania i dodatki
nosimy w jakich porach roku? Możemy nauczyd dzieci różnych piosenek lub taoców związanych z
poszczególnymi porami roku.

Weitere Begriffe zur Übersetzung:
-

Fazy księżyca
Orbita/ orbity
Fazy księżyca: nów, księży rosnący, pełnia księżyca, księżyc malejący

-

Pomoc do zapamiętania nazw planet w kolejności:
Mój Wujek Zapisał Mi Jak Streścid Układ Niebieski
(Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun)

