
Środa 10.06.2020r.  (Scenariusz można dowolnie skrócić, jeżeli wszystkich elementów zajęć nie jesteście 

Państwo w stanie zrealizować.) 

 

 

Zajęcia z Elementami  Metody Porannego Kręgu  

 

 
Temat: Małpie figle. 
 

 

 

 

SESJA WIOSNA    

 

Środki dydaktyczne: 

 

Piosenka na powitanie, świeca, olejek lub krem, cytryna, cukier, wydrukowane symbole pogody, książka 

do komunikacji, kalendarz pogody, wiersz pt. „Małpa” J. Brzechwy, papierowy talerzyk,  kolorowa tektura, 

 brązowa farbka,  nożyczki,  klej,  pisaki, piosenka „Pięć małych małpek”. 

 

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. „Pogodowe okno” – zabawa dydaktyczna. Zastosowanie gestu - uczyć się (załącznik1 - zajęcia z dn. 

21.04.2020). Dziś jest środa - dzień biały (biały jak śnieg). Prosimy dzieci, aby pokazały rączkami 

„dzisiaj”. Wdrażamy dzieci do stosowania  gestu „jutro” (Załącznik 1 z dn 12.05.) 

Popatrzcie przez okno i ułóżcie wspólnie kalendarz pogody. Zdecydujcie, który symbol pasuje do 

dzisiejszej pogody  (załącznik1 - zajęcia z dn. 20.04.2020).  Wykonanie kalendarza pogody na dzisiejszy 

dzień.   

4. Wprowadzenie do tematu. Wierszyk  - o czym będą zajęcia, recytowanie dzieciom wiersza pt. „Małpa” 

J. Brzechwy z wypowiedzeniem nazwy zwierzęcia i jednoczesnym pokazaniem obrazka . Dzieci słuchają i 

patrzą na obrazek. Proszę wyciąć ilustrację.  

 



 

MAŁPY skaczą niedościgle. 

MAŁPY robią małpie figle. 

Niech pan spojrzy na pawiana. 

Co za  MAŁPA, proszę pana! 

 

 

 

5. Zabawa rozwijająca  koncentrację oraz koordynację wzrokowo-ruchową „Przygoda małpek” . 

 

Pięć małych małpek  

– pokazujemy palce rozłożone u jednej ręki  śpiewało sobie tak – 

palce rozłożone u jednej ręki kołyszemy  

 śpiewało sobie tak – palce rozłożone u jednej ręki kołyszemy  

Nie straszny nam krokodyl, ani inny gad –  ruch zaprzeczenia 

jednym palcem 

A pan aligator podpłynął cicho sza – dwie dłonie złączone i fala na 

boki 

I nie wiadomo kiedy małą małpkę cap – klaśnięcie w dłonie. 

(słowa: M. Koc) 

 

 

6. Praca plastyczna. „Małpka z 

talerzyka”. 

Potrzebne będą: 

papierowy talerzyk, 

 kolorowa tektura, 

 brązowa farbka, 



 nożyczki, 

 klej, 

 pisaki. 

Sposób wykonania: 

Papierowy talerzyk należy pomalować brązową farbką. Z kolorowej tektury wyciąć oczy, uszy, nos i buzię 

małpki, które przyklejamy do talerzyka. Uśmiech i oczy można domalować pisakiem. Gotowe! 

Proszę umyć ręce po zakończeniu zadania. 

 

7. Zabawa muzyczno-ruchowa. Wprowadzenie piosenki pt. „Pięć małych małpek”. 

Dziś poznacie piosenkę o pewnych pięciu małpkach🐵🙈🙉🙊🐒 

Czy te małpki w piosence się słuchały? Nie wiem …  Sami oceńcie. Zatańczcie razem. 

http://www.cantecegradinita.ro/animatii/piec-malych-malpek/  

 

Pięć Małych Małpek. 

Skakało na łóżku, małych małpek pięć (pokazujemy pięć paluszków)/ 

Nagle jedna spadła, i potłukła się 

Mama do doktora, dzwoni i słyszy że 

 Skakać na łóżku, zabronione jest 

 

Cztery małpki skaczą, głośno śmieją się (pokazujemy cztery paluszki)/  

Ale jedna spadła, i potłukła się 

Mama do doktora, dzwoni i słyszy że 

 Skakać na łóżku, nie pozwala się 

 

Trzy uparte małpki, i skakanie jest (pokazujemy trzy paluszki) 

 Znowu jedna spadła, i potłukła się 

Mama do doktora, dzwoni i słyszy że 

 Skakać na łóżku, nie zezwala się 

http://www.cantecegradinita.ro/animatii/piec-malych-malpek/


 

Dwie wesołe małpki, skakać im się chce (pokazujemy dwa paluszki) 

 Znowu jedna spadła, i potłukła się 

Mama do doktora, dzwoni i słyszy że 

 Skakać na łóżku, niebezpieczne jest 

 

Jedna małpka skacze, i wygłupia się (pokazujemy jeden palec) 

 Ale w końcu spadła, i potłukła się 

Mama do doktora, dzwoni i słyszy że 

 Skakać na łóżku, nie pozwala się 

 

Już nie skaczą małpki, łóżko puste jest (ręka zamknięta – zaciśnięta piąstka) 

Żadna już nie spada, nie rozbija się 

Mama do doktora, dzwoni i słyszy że 

 Małpki hop do łóżka, pora spania jest 

 

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). 

 

 

       Dla chętnych:      
 

Zapraszam na wirtualną podróż po ZOO."Zoo" - prezentacja dla przedszkolaków 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uiH3OcmEYDU  

 

 

Prosimy o przesyłanie zdjęć na adres domowo393@gmail.com  

       Życzymy przyjemnej  zabawy . 

https://www.youtube.com/watch?v=uiH3OcmEYDU
mailto:domowo393@gmail.com

