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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,  bębenek ( 

kuchenny garnek) lub kastaniety (dwie drewniane łyżki i gumka recepturka), piosenki „Pisanki, 

kraszanki”, symbole AAC lub prezentacja „koszyczek”, koszyk i produkty do święconki. 

 

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. Zabawa dydaktyczna „Święconka" - co należy umieścić w koszyku?. 

 

Na dywanie stoi duży koszyk obok rozłożone są różne produkty i przedmioty pasujące i niepasujące 

do święconki. Rodzic wspólnie z dzieckiem umieszcza tylko odpowiednie produkty w koszyczku. 

 

Rodzic wprowadza do tematu, zagadką. np. Żeby dowiedzieć się o czym będziemy dzisiaj mówić 

rozwiążemy  zagadkę: 

To w nim leżą na serwetce 

jajka malowane, 

a pośrodku, obok chlebka, 

spoczywa baranek. (koszyk wielkanocny) 

Tak, to koszyczek wielkanocny. Zobaczmy co wkładamy do takiego koszyczka. Można pokazywać 

symbole AAC lub ilustracje (popatrz prezentacja: koszyczek) 

 

5.  Zabawa „Świąteczny koncert”. Przypomnienie i utrwalenie piosenki „Pisanki, kraszanki”. 

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


Tworzenie akompaniamentu do piosenki. Zastosowanie instrumentów: bębenek (mogą być kuchenne 

garnki) lub kastaniety (dwie drewniane łyżki związujemy gumką recepturką, na wysokości rękojeści. 

Gramy, uderzając o kolano lub wnętrze dłoni). 

 

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

 

6.  Praca plastyczna. Zaproszenie do zabawy plastycznej. 

 

Proszę  wykonać ziemniaczane pisanki. Potrzebne będą: farby, pędzle, ziemniaki przekrojone na pół, 

małe karteczki. Dzieci malują farbami kolorowe paski na przekrojonym ziemniaku i odbijają wzór na 

małych karteczkach, które mogą być wielkanocną dekoracją lub upominkiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

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

 

 

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

