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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, kosz na śmieci, 

piosenka  „Jestem pilotem”,  wiersz  G.Koby „Rzeczka”, opakowania: papierowe, kolorowanka 

„kosz na śmieci”, arkusze kolorowych papierów (najlepiej rysunkowych, techniczne są za twarde), 

klej. 

 

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. Wysłuchanie wiersza  „Rzeczka” . 

 

Była sobie książeczka, 

a w tej książeczce płynęła rzeczka. 

Taka malutka,srebrzysta biała, 

aż tu nagle oniemiała. 

Stanęły nad brzegiem  

dzieci niegrzeczne 

i zabrudziły całą rzeczkę. 

Powrzucały wszystko, co miały 

i do kąpieli się rozebrały. 

A rzeczka na to: 

-Nie lubię bardzo  

gdy ktoś mnie zaśmieca! 

Wszystkim takim  

wymierzam karę 

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


i kąpać się im  

nie pozwalam wcale! 

Kiedy dzieci to usłyszały 

nagle wszystkie posmutniały. 

-Nie będziemy już więcej 

wrzucać śmieci ! 

Zaczniemy ostrzegać 

niegrzeczne dzieci! 

Jutro nad twoim brzegiem 

tabliczkę postawimy: 

BĄDŹ PRZYJACIELEM PRZYRODY 

I NIE ZAŚMIECAJ WODY!!! 

 

 

4. Zabawa ruchowa przy muzyce „Samoloty” - dzieci wybierają się na wycieczkę samolotem,aby 

sprawdzić czy na naszej ziemi są śmieci. Rozrzucamy zużyte odpady papierowe, na podłodze, tak 

aby były widoczne dla dziecka. 

Zabawa ruchowa. Na komendę : „Samoloty latają!” dzieci  poruszają się z wyciągniętymi na boki 

rękoma.  

 

piosenka :Jestem pilotem” https://www.youtube.com/watch?v=JEvAczwCSIg  

 

5. Rozmowa  z dziećmi na temat zachowania się w lasach, parkach, nad rzekami – co robić aby były 

czyste.  

Pytamy się: czy widziałeś/aś ile śmieci jest obok nas? Opowiadamy dzieciom co należy robić ze 

śmieciami takimi jak: papiery itp.?  Prezentujemy dziecku kosz na śmieci. 

Razem wkładamy śmieci do kosza.  

 

6. Praca plastyczna – kosz na śmieci. Wydzieranka – dziecko z pomocą rodzica rwie kolorowy 

papier na  małe elementy, a następnie przykleja tworząc kolorową kompozycję.  

 

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

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

 

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

 

 

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

