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Zajęcia z Elementami Metody Porannego Kręgu 

 
SESJA WIOSNA    

 

Środki dydaktyczne: 

Piosenka na powitanie, świeca, olejek lub krem, cytryna, cukier,  zielona chusta, piosenka „pisanki, 

kraszanki”,  wielkanocne palemki, kurczaczki, koszyczek, pisanki, baranki, zajączki lub ich symbole 

PCS, jajko ugotowane na twardo, dowolny materiał plastyczny. 

 

Przebieg: 

 

1. Zapalenie świecy zapachowej (zapach cytrynowy), może to być zapalona świeca i cytryna 

potarta o rękę dziecka. Podchodzimy do dziecka eksponując palącą się świeczkę. Zwracamy uwagę 

na zapach i cechy ognia: ciepły, jasny. Zbliżamy dłoń dziecka do nosa, by wyraźnie poczuło 

prezentowany zapach. 

 

2. Powitanie piosenką ( np. Smyko-Multisensoryka® - Piosenka na powitanie dostępna na stronie 

https://www.youtube.com/watch?v=dRMSLqmR2kE ) i jednoczesne masowanie dłoni  oliwką lub 

kremem. 

 

3. Wspólne odszukanie ukrytych w domu przedmiotów, związanych ze Świętami Wielkiej Nocy. 

Rodzic wcześniej rozkłada w rożnych miejscach: wielkanocne palemki, kurczaczki, kraszanki, 

baranki, zajączki. Przedmioty mogą być zastąpione symbolami PCS. 

4. Ułożenie odszukanych przedmiotów w zbiorach, segregujemy czyli przyporządkowujemy wg 

kategorii (baranki do baranków, jajka do jajek, itd...). Wspólne przeliczenie elementów w zbiorach . 

Proszę pokazać dziecku także obraz graficzny liczby np. 2 ( można napisać odręcznie). Przeliczamy 

maksymalnie do 3. 

5. Zapoznanie z piosenką „Pisanki, kraszanki” . Słuchanie piosenki – wyklaskiwanie lub 

wytupywanie w rytm (z pomocą rodzica).  https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4  

6.  Praca plastyczna. Zaproszenie do zabawy plastycznej. 

A teraz spróbujcie wykonać własną oryginalną ,,PISANKĘ". Proszę ugotować jajko, które ozdobicie 

Państwo razem z dzieckiem, wybraną  techniką np.: za pomocą plasteliny poprzez tworzenie z 

plasteliny wałeczków, kuleczek i przyklejanie ich na jajko, ozdabianie cekinami, malowanie jajka 

farbą plakatową, kolorowymi mazakami, przyklejanie kolorowych ozdób itp. 

 

Żeby Wam się milej pracowało możecie słuchać piosenki ,,Pisanki, kraszanki" 

https://www.youtube.com/watch?v=dRMSLqmR2kE
https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


 

7. Zabawa relacyjno-relaksacyjna. 

MASAŻYK RELAKSACYJNY „Jajko" 

A to co? A to co? 

Jajko drogą szło. (Dziecko siedzi zwrócone do nas plecami lub leży na brzuszku. Kroczymy palcami 

po jego plecach, od ich dolnej części ku górnej aż do czubka głowy). 

Napotkało „patelnię” (na czubku głowy robimy okrężny ruch dłonią zakończony lekkim stuknięciem 

palcem). 

I udaje jajecznicę. (Wykonujemy wewnętrzną stroną dłoni szybki gładzący ruch – od czubka głowy do 

dolnej części pleców). 

8 .Zakładanie zielonej chusty  dziecku na głowę i werbalne podkreślanie symbolicznego 

znaczenia zieleni dla wiosny. Dziecko samodzielnie lub z pomocą zdejmuje chustę. 

 

9. Zastosowanie bodźców smakowych – wiosną podajemy cytrynę z cukrem (na łyżeczce). 

 

 


