
Światowy Dzień Kosmosu 

Kochani dzisiaj mamy kolejne święto – Światowy 
Dzień Kosmosu!!!! 

Światowy Dzień Kosmosu obchodzimy 21 maja. Celem 

obchodów Dnia Kosmosu, ustanowionego z inicjatywy 

amerykańskich astronautów, jest upamiętnienie wydarzeń, związanych z 

badaniami przestrzeni kosmicznej i zainspirowanie naukowców do dalszej 

pracy. Dzień ma też zachęcać zwykłych ludzi do zgłębiania tajemnic 

wszechświata. 

Kosmos i astronomia, fascynują co roku coraz większą ilość najmłodszych 

naukowców. Dostępne dzisiaj źródła, wśród których prym wiedzie Internet, 

pozwalają dzieciom na poznanie świata odległych gwiazd i planet, jak nigdy dotąd. 

Dlatego warto zainteresować tym tematem już najmłodsze dzieci. Wiedza z 

zakresu astronomii, bardzo pozytywnie wpływa na rozwój dziecka i sprawia, że 

staje się bardziej inteligentne.  

Teraz kilka kosmicznych ciekawostek: 

1. Zastanawialiście się czasami jak duże jest nasze Słońce? Otóż jest ono 300 

000 razy większe, niż Ziemia. Dopiero kiedy porówna się Słońce z naszą ojczystą 

planetą, można dostrzec, jak ogromna jest to gwiazda. 

2. Szacuje się, że we wszechświecie znajduje się więcej gwiazd, niż ziaren 

piasku, na wszystkich plażach i pustyniach na Ziemi. Daje to zawrotną liczę 

miliard bilionów. 

3. W Słońcu, mógłby się zmieścić milion planet takich jak nasza Ziemia. Warto 

tutaj zaznaczyć, że Słońce jest uważane za gwiazdę średniej wielkości. We 

wszechświecie jest niezliczona ilość o wiele większych gwiazd. 



4. Skoro o Słońcu i cieple mowa, to najgorętszą planetą w Układzie Słonecznym, 

jest Wenus, czyli druga planeta od Słońca. Temperatura jej powierzchni sięga 

450 – 500 stopni Celsjusza! 

Za ten stan rzeczy, odpowiadają grube i ciemne chmury, które utrzymują wysoką 

temperaturę. 

5. Wydawać by się mogło, że najcieplejszą planetą naszego Układu Słonecznego, 

powinien być Merkury, skoro jest najbliżej Słońca. Zapewne tak by było, ale 

Merkury nie posiada atmosfery, co oznacza, że planeta ta jest bardzo rozgrzana 

w ciągu dnia, ale także niebywale zimna nocą. W dzień na Merkurym temperatury 

sięgają 425 stopni Celsjusza, a w nocy spadają do nawet – 180 stopni Celsjusza. 

6. Naukowcy przez wiele lat uważali, że Ziemia jest jedyną planetą Układu 

Słonecznego, w którym woda występuje w płynnej postaci. Nie tak dawno NASA 

odkryło, że na Marsie także znajdują się sporadyczne ilości płynnej wody, co 

może oznaczać, że dawniej była to planeta bliźniaczo podobna do Ziemi. 

7. Zachód Słońca widziany z Marsa, przybiera odcienie niebieskiego. Na pewno 

pierwsi koloniści z Ziemi o wiele dokładniej opiszą jakie barwy widać, zarówno 

przy wschodzie, jak i przy zachodzie Słońca, na czerwonej planecie. 

8. Czy to w kosmosie da się urosnąć, nawet dorosłemu? Tak! Wszystko za sprawą 

grawitacji, która w przestrzeni kosmicznej, już nie przyciąga Ciebie na dół. 

Astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, mogą być nawet do 5 

centymetrów wyżsi, niż na Ziemi. 



9. Pluton jest najdalszą planetą Układu Słonecznego. Jak długo samolot leciałby, 

to tej ostatniej planety? Biorąc pod uwagę prędkości z jakimi latają dzisiejsze 

samoloty, to ten wyczyn zająłby jakieś 800 lat. 

10. Wszystkie planety w Układzie Słonecznym obracają się wokół pionowej osi. 

Wyjątek stanowi Uran, którego oś jest pionowa, co sprawia, że dla obserwatora, 

obraca się on niczym toczona beczka. 

11. Jowisz, Saturn, Uran i Neptun, to planety, na których nie można wylądować, 

nawet jeśli się na nie doleci. Dlaczego? Ponieważ planety te, to tak zwane gazowe 

giganty. Nie posiadają one skalistej powierzchni, dlatego też nie da się na nich w 

żaden sposób wylądować czy chodzić. 

12. Wenus jest wyjątkową planetą, nie tylko jeśli chodzi o wysokie temperatury. 

Jest to jedyna planeta w naszym układzie, która kręci się w przeciwnym 

kierunku, jak pozostałe. Rok na Wenus, wynosi 224, 7 ziemskich dni. 

13. Jak często asteroidy lecą w kierunku ziemi? Każdego dnia w naszej 

atmosferze spalają się dziesiątki asteroid. Co ciekawe, średnio raz do rok, w 

naszą atmosferę wchodzą asteroidy wielkości samochodu osobowego! Na 

szczęście dzięki ogromnemu tarciu, spala się ona zanim dotrze do powierzchni 

Ziemi. 



14. Przestrzeń kosmiczna, wcale nie jest tak odległa, jak Ci się to wydaje. 

Umowna granica, gdzie zaczyna się przestrzeń kosmiczna, to około 100 km nad 

ziemią, co oznacza, że jazda samochodem w górę, zajęłaby Ci około godziny czasu. 

15. Mount Everest, jest najwyższą planetą na Ziemi. Najwyższy szczyt w 

kosmosie, znany na ten czas człowiekowi to góra na asteroidzie o nazwie Vesta. 

Jej wysokość wnosi 22 km i jest to 3 razy więcej niż Mount Everest. 

16. Asteroidy potrafią być śmiertelnie niebezpieczne. Wielu naukowców uważa, 

że za wyginięcie dinozaurów, odpowiedzialna jest asteroida, która spadła 65 

milionów lat temu, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

17. Najszybsze meteoryty, które poruszają się w naszym Układzie Słonecznym, 

pędzą z zawrotną prędkością około 42 kilometrów na sekundę. Oczywiście są, to 

prędkości dotychczas zmierzone przez człowieka, co nie wyklucza, że we 

wszechświecie znajdują się o wiele szybsze obiekty. 

Chciałabym Was teraz zaprosić na lot w kosmos!!!!!!!!!!! Jeżeli Waszym marzeniem 

było polecieć w kosmos, to jest teraz taka możliwość i to bez wychodzenia z 

domu – w formie interaktywnych transmisji online. 

https://www.youtube.com/watch?v=mH8zy0Jqw48&feature=youtu.be 

https://www.facebook.com/Astrohunters/app/187830131370506/ 



Chciałabym przedstawić Wam super pomysł na pracę plastyczną związaną z 

KOSMOSEM ! 

Potrzebne nam będą: niewielki słoiczek z zakrętką, folia aluminiowa, 

przegotowana i wystudzona woda, gliceryna, sypki brokat/w prezentowanej pracy 

użyto także płaskie cyrkonie do dekoracji paznokci-są większe i lepiej nadają się 

na wirujące elementy kosmosu, modelina, wykałaczka, kawałek filcu. 

 

 

 



Sposób wykonania: 

Najpierw należy przygotować astronautę. Najlepiej ulepić go z modeliny i 

później postępować wg wskazówek na pudełku, aby figurka zrobiła się twarda. 

Zwykle wystarczy ją wygotować, albo wygrzać na grzejniku. Proponuję 

wykorzystać gotowe figurki ludzików z klocków lego lub kinder-niespodzianek. 

Następnie przygotowujemy flagę, przyklejając na wykałaczce kawałek sztywnego 

filcu. Kolejny krok to uformowanie kuli ze sreberka (folia aluminiowa), która 

będzie służyć jako Księżyc, dlatego nierówności są wskazane-będą pełniły funkcje 

kraterów. Kula musi być takiej wielkości, aby przyklejona na zakrętce słoika 

umożliwiła jego zakręcenie. Na koniec przyklejamy Księżyc do wewnętrznej 

strony zakrętki, na nim mocujemy astronautę z flagą i czekamy aż wyschnie klej. 

W tym czasie wlewamy do słoiczka wodę i dodajemy kilka kropel gliceryny 

(umożliwi ona wolniejsze i bardziej efektowne opadanie kosmicznego pyłu) oraz 

brokat i cyrkonie. Zakręcamy dobrze słoik i nasza kosmiczna figurka gotowa! 

Kiedy wstrząśniemy słoikiem kosmiczny pył wirować będzie wokół astronauty. 

Efektami pracy dzielimy się pod adresem: beatapopowicz4@gmail.com 

Pozdrawiam!  

Beata Popowicz 


