
Piątek 29.05.2020r.  

 

Zajęcia z Elementami Metody Porannego Kręgu 

Temat: Kogo kocham, kogo lubię. 

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

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

wydrukowane karty pracy. 

Załączniki 

• Załącznik 1 – karta pracy  

 

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 piątek- dzień żółty. 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.  

Posłuchajcie piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=msb02p2r0fg 

Kiedy jesteś sam jak palec, sam jak palec, 

świat wygląda dość ponuro i paskudnie, 

https://www.youtube.com/watch?v=msb02p2r0fg


bo o smutki, bo o smutki dużo łatwiej, 

a o radość, a o radość znacznie trudniej. 

    Najlepiej razem, najlepiej razem 

    cieszyć się książką, piosenką, obrazem. 

    I z przyjacielem dzielić każdą swoją myśl, 

najlepiej razem, zawsze razem tak jak dziś. [...] 

 

Zgadzacie się, że najlepiej być razem? Z mamą, tatą, bratem, siostrą, z babcią, z dziadkiem, 

ciocią, wujkiem…. 

 

5. Karta pracy. 

Drodzy rodzice, wydrukujcie proszę kartę pracy (lub przerysujcie). 

Zadaniem dziecka, przy Waszej pomocy, jest narysowanie portretu osoby bliskiej 

(uzupełnienie konturów), której nie ma teraz w domu. Porozmawiajcie o tym  - jak ta osoba 

wygląda, jaki kolor mają oczy, włosy, czy najczęściej ta osoba się uśmiecha, czy jest 

poważna… Spróbujcie sobie wszystko przypomnieć 😉 

Zachęcam do rysowania, wylepiania plasteliną, przyklejania gotowych elementów 

wyciętych z kolorowego papieru. Praca dowolna.  

Podzielcie się z nami zdjęciami Waszych prac w porównaniu z osobą, której ten portret 

dotyczył 😉 – domowo393@gmail.com 

 

6. Trochę ruchu. 

Posłuchajcie piosenki i pobawcie się razem – potrzebna będzie chusteczka 😉 

https://www.youtube.com/watch?v=Wug8EPjIChY 

 

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). 

 

Mam nadzieję, że miło się bawiliście. 

Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zaangażowanie rodziców. 

Pozdrawiam serdecznie. 

Joanna Sobolewska 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wug8EPjIChY

