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Z KTÓREGO KRAJU 
POCHODZI TA RAKIETA?
Rakiety

Zaadaptowane przez ESERO-Polska

• pojęcie rakiety nośnej

• budowa i funkcje rakiety

• flaga państwa (flagi państw) i nazwa jako  

elementy identyfikujące rakietę i jej misję

• obserwacja i wnioskowanie

• dostrzeganie analogii

• sprawność motoryczna – motoryka mała

• praca z materiałem graficznym

• praca manualna (projekt rakiety)

• praca w parach

• praca indywidualna

Poruszane 
wątki

Rozwijane 
umiejętności

Metody  
pracy
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Przygotowanie zajęć

Podczas całych zajęć dzieci będą pracować z arkuszami ćwiczeniowymi (za-

łącznik 1).

W ćwiczeniu Rakiety kosmiczne z flagami wykorzystasz zdjęcia flag różnych 

krajów europejskich (załącznik 2). Przyda Ci się też komputer lub tablet z dostę-

pem do Internetu.

Do przeprowadzenia ćwiczenia Z którego kraju pochodzi ta rakieta? potrzebne 

Ci będą kolorowe kopie zdjęcia rakiety Ariane 5 (załącznik 2) – po jednym dla 

każdej pary dzieci. 

Gorąco czy zimno? 

Zapytaj dzieci: Czy wiecie, co to jest rakieta kosmiczna? Do czego służy? Jak 

wygląda? Czy znacie jakieś rakiety kosmiczne? Czy potraficie wymienić ich nazwy? 

Podsumuj wypowiedzi dzieci. Wyjaśnij, że rakiety to pojazdy latające lub pociski. 

Rakiety kosmiczne to rakiety nośne – służą do wynoszenia w przestrzeń kosmicz-

ną ładunków, w tym satelitów i ludzi. Pokaż uczniom zdjęcia wybranych rakiet 

kosmicznych. Możesz skorzystać z linków zamieszczonych na końcu scenariusza.

Ciekawostka

Jedną z najstarszych rakiet nośnych była radziecka rakieta R-7 – 

zmodyfikowana wersja pocisku rakietowego. Jest znana zwłaszcza 

z tego, że wyniosła na orbitę ziemską pierwszego sztucznego satelitę 

Sputnika 1. Miało to miejsce w 1957 roku. Najdłużej i najczęściej 

używaną rakietą kosmiczną był radziecki Sojuz-U. W ciągu blisko 44 lat 

wystartował 786 razy.
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NIEZBĘDNE MATERIAŁY
• arkusz ćwiczeniowy (dla każdego 

ucznia) – załącznik 1

• zdjęcie rakiety Ariane 5 –  

załącznik 2

• kolorowa kopia zdjęcia rakiety 

z załącznika 2 (dla każdej pary)

• zdjęcia flag – załącznik 3

• kredki

MIEJSCE
sala lekcyjna 
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Opowiedz dzieciom o początkach eksploracji kosmosu. Wyjaśnij, że najwięk-

sze zasługi dla rozwoju badań kosmicznych i konstrukcji rakiet nośnych ma 

współzawodnictwo między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. 

Rywalizacja między tymi państwami była tak intensywna, że nazywa się ją wy-

ścigiem rakietowym. Walka była bardzo wyrównana i oba państwa odnosiły 

sukcesy – wystrzeliwały coraz doskonalsze satelity. Najpierw w przestrzeń ko-

smiczną wysyłano statki bezzałogowe, ale wkrótce na ich pokładzie znalazły się 

zwierzęta, a później ludzie. 

Ciekawostka

Najsłynniejszym zwierzęciem, które znalazło się w kosmosie, był pies 

Łajka, ale naukowcy wysyłali w przestrzeń kosmiczną także inne psy 

i wiele różnych zwierząt: myszy, szczury, chomiki, świnki morskie, 

żółwie, króliki, koty, małpy, ryby, a nawet muszki owocówki.

Przełomem w rywalizacji było lądowanie pierwszych astronautów na Księżycu 

w ramach programu Apollo prowadzonego przez amerykańską Narodową 

Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA). Chociaż trudno mówić 

o zwycięstwie, wydarzenie to mocno przechyliło szalę na stronę Amerykanów. 

Dziś sytuacja wygląda nieco inaczej. Związek Radziecki już nie istnieje, ale jego 

największe państwo – Rosja – aktywnie kontynuuje kosmiczną eksplorację. 

Podobnie jak Stany Zjednoczone. Do badań kosmicznych stopniowo włączyły 

się jednak także inne kraje. Państwa europejskie utworzyły w tym celu Europejską 

Agencję Kosmiczną (ESA), do której obecnie należą 22 kraje, m.in. Wielka Brytania, 

Belgia, Szwecja, Francja, Niemcy, Holandia, a także Polska.

Ciekawostka

Polska jako członek ESA aktywnie uczestniczy w europejskich 

badaniach. Wprawdzie tylko jeden polski astronauta był członkiem 

załogi statku kosmicznego (Mirosław Hermaszewski na radzieckim 

Sojuzie 30), ale wkład polskich naukowców w eksplorację przestrzeni 

kosmicznej jest bardzo duży. Wiele specjalistycznych polskich urządzeń 

pomiarowych znalazło się na pokładach sond europejskich misji 

badawczych, np. sondy Cassini-Huygens czy orbitera misji Mars Express. 

Polscy naukowcy biorą udział w wielu projektach międzynarodowych. 

Przykładowo w ramach projektu BRITE na orbitę ziemską zostały 

wyniesione polskie satelity naukowe: Lem i Heweliusz, których zadaniem 

jest prowadzenie obserwacji najjaśniejszych gwiazd.
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Zapytaj dzieci: Jakie informacje według was powinny się znaleźć na rakiecie? Jak 

myślicie, czy istnieją jakieś zasady, które to regulują? Wyjaśnij, że na obudowie 

rakiety należy umieścić jej nazwę oraz flagę kraju (lub krajów), który reprezentuje. 

Pokaż dzieciom zdjęcia flag państw europejskich zaangażowanych w program 

kosmiczny (załącznik 3). Rozdaj dzieciom arkusze ćwiczeniowe i poproś, by 

uzupełniły zadanie 1. Niech pokolorują flagi na odpowiednie kolory i wpiszą pod 

nimi nazwy państw.

Z którego kraju pochodzi ta rakieta?

Dobierz dzieci w pary. Pokaż im zdjęcie rakiety Ariane 5 (załącznik 2). Wyjaśnij, 

że Ariane to piąta z całej serii rakiet nośnych programu ESA. Daj każdej parze 

kolorową kopię zdjęcia. Poproś, by uważnie przyjrzały się rakiecie i wymieniły 

elementy, które znajdują się na jej obudowie. Dzieci wymienią flagi, nazwę rakiety 

oraz nazwy i logotypy ESA i CNES. Wytłumacz, że prócz flagi i nazwy rakiety moż-

na na niej umieścić nazwy i znaczki organizacji, które ją zaprojektowały. W tym 

przypadku są to ESA oraz CNES – Europejska Agencja Kosmiczna i francuski 

Państwowy Ośrodek Badań Kosmicznych. Zapytaj: Ile flag widzicie na rakiecie? 

Jak sądzicie, dlaczego na tej rakiecie jest tak dużo flag? Wytłumacz, że ponieważ 

budowa i misja rakiety Ariane 5 to wspólny wysiłek wielu krajów europejskich 

należących do ESA, umieszczono na niej flagi wszystkich krajów uczestniczących 

w programie. Zapytaj: Czy są wśród nich flagi, które kolorowaliście w zadaniu 1? 

Niech uczniowie wskażą te flagi z arkusza ćwiczeniowego, które znajdują się 

na rakiecie, oraz przypomną, jakie państwa mają takie flagi. Następnie poproś, 

by przyjrzeli się rakiecie na zdjęciu i spróbowali wymienić flagi innych państw, 

które rozpoznają. Pomagaj im w razie potrzeby. Na zakończenie niech wypełnią 

zadanie 2 z arkusza ćwiczeniowego. Omówcie pracę dzieci.

Twoja rakieta

Powiedz uczniom, że skoro wiedzą już, do czego służą rakiety, jak wyglądają 

i jakie elementy muszą widnieć na ich obudowie, mogą sami zaprojektować taką 

rakietę. Dzieci będą robić zadanie 3 z arkusza ćwiczeniowego. Każdy uczeń 

wykona samodzielnie projekt rakiety klasowej.
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Podsumowanie

Jako podsumowanie zróbcie mapę myśli na temat rakiet i badania kosmosu. 

Narysuj na tablicy rakietę i poproś dzieci, by każde z nich wymieniło jedną rzecz 

wspomnianą na zajęciach, która najbardziej utkwiła mu w pamięci. Uzupełniaj 

mapę w trakcie wypowiedzi dzieci. Podkreśl, że chociaż historia badań kosmosu 

zaczęła się od wyścigu rakietowego, znacznie owocniejsza niż rywalizacja na tym 

polu jest współpraca. Widać to na przykładzie Europejskiej Agencji Kosmicznej, 

w ramach której realizowane są wspólne projekty wielu państw europejskich, 

takie jak konstrukcja rakiety Ariane 5.

Wykaz przydatnych linków:

• radziecka rakieta Sojuz-U – najdłużej i najczęściej używana rakieta nośna 

na świecie: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sojuz-U#/media/Plik:Soyuz_rocket_ASTP.jpg

• opracowana przez ESA rakieta Vega, która wyniosła na orbitę ziemską m.in. 

pierwszego polskiego sztucznego satelitę: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Vega_(rocket)#/media/

File:Vega_and_Sentinel-2_ready_for_launch.jpg

• Mirosław Hermaszewski – jedyny polski kosmonauta, który był członkiem 

załogi statku kosmicznego: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Miros%C5%82aw_

Hermaszewski#/media/File:Miroslaw_H.jpg
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Załącznik 1
Arkusz ćwiczeniowy

Rakiety z flagami
A. Pokoloruj flagi sześciu państw europejskich zaangażowanych w badania 

kosmiczne. Pod flagami wpisz nazwy tych państw.

1

TUTAJ wpisz  

nazwę państwa

POKOLORUJ  

rysunek
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Załącznik 1
Arkusz ćwiczeniowy

Z którego kraju pochodzi ta rakieta?
Otocz pętlą elementy, które widziałaś/widziałeś na zdjęciu rakiety.

2
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Załącznik 1
Arkusz ćwiczeniowy

Twoja rakieta 
A. Zaprojektuj flagę dla klasowej rakiety.

B. Dlaczego tak ma wyglądać flaga? Co mówi o twojej klasie?

  

  

C. Jaką nazwę nadasz klasowej rakiecie?  
Zapisz swoją propozycję.

  

  

D. Wyjaśnij, dlaczego wybrałaś/wybrałeś taką nazwę. W jaki sposób wiąże się 
z twoją klasą?

  

  

3

TUTAJ narysuj flagę

TUTAJ napisz 

odpowiedź
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Załącznik 2
Rakieta Ariane 5

Rakieta Ariane 5
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Załącznik 3
Flagi

Niemcy

Wielka Brytania

Francja

Szwecja

Holandia

Belgia


