
Poniedziałek 27.05.2020r. (Scenariusz można dowolnie skrócić, jeżeli wszystkich 

elementów zajęć nie jesteście Państwo w stanie zrealizować.)  

 

Zajęcia z Elementami Metody Porannego Kręgu 

Temat: Rodzina. 

 SESJA WIOSNA Środki dydaktyczne: Piosenka na powitanie, świeca, olejek lub krem, 

cytryna, cukier, wydrukowane symbole pogody, książka do komunikacji, kalendarz pogody, 

klej, nożyczki, wydrukowane karty pracy. 

Załączniki 

• Załącznik 1 – karta pracy dla chętnych 

• Załącznik 2 – puzzle do druku 

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. 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.  

Przypomnijmy sobie wierszyk (z dn.25.05.2020r.): 

Ten pierwszy to Dziadziuś, (wystawiamy kciuk)  



tuż obok Babunia. (wystawiamy palec wskazujący)  

Największy to Tatuś, (wystawiamy palec środkowy)  

a przy nim mamusia. (wystawiamy palec serdeczny)  

A to ja dziecina mała, (wystawiamy palec mały)  

i to jest rodzinka, moja ręka cała. (machamy całą dłonią) 

- Policzcie ile palców potrzeba, aby opowiedzieć o rodzinie z wiersza? 

- Ile osób należy do twojej rodziny? – powiedz i pokaż na palcach. 

 

5. Zabawa w zgadywanie. 

Proszę rodziców, aby przygotowali po kilka przedmiotów używanych przez mamę, tatę, 

brata/siostrę i włożenie do worka, lub pojemnika. Może to być np. szczotka do włosów, 

suszarka, śrubokręt, młotek, lalka, samochodzik.  

Zadaniem dziecka będzie odgadywanie – czyj to przedmiot, dzielenie w zbiory – odkładanie 

do oddzielnych pudełek/pojemników/miejsc oznaczonych symbolami (np. mama, tata, siostra) 

Można też zapytać co to jest, do czego służy? Ile przedmiotów ma każda osoba, kto ma 

więcej? 

 Dla chętnych – karta pracy – załącznik 1 

 

6. Układamy portret mamy i taty. 

Proszę wydrukować karty pracy i pociąć wzdłuż linii. Zadaniem dziecka jest poukładać 

elementy w odpowiedniej kolejności i przykleić na kartkę papieru. 

Załącznik 2 

Pochwalcie się jak Wam wyszło       (domowo393@gmail.com) 

 

7. Zabawa ruchowa. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIeTp-kVGE0 

Tu paluszek, tu paluszek (pokazujemy jeden palec wskazujący i drugi palec wskazujący) 

Teraz pokazuje brzuszek (pokazujemy brzuch) 

Tu jest rączka, a tu druga (pokazujemy jedną rękę i drugą) 

A tu, oczko do mnie mruga (wskazujemy oko) 

Tu jest buźka, tu ząbeczki (wskazujemy buzię i zęby) 

Tu wpadają cukiereczki (pokazujemy otwartą buzię i masujemy się po brzuchu) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIeTp-kVGE0


Tu jest nóżka i tu nóżka (wskazujemy jedną i drugą nogę) 

Chodź zatańczmy jak kaczuszka (kiwamy się na boki jak kaczuszka) 

 

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). 

 

 

Mam nadzieję, że miło się bawiliście. 

Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zaangażowanie rodziców. 

Pozdrawiam serdecznie. 

Joanna Sobolewska 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


