
Piątek 22.05.2020r.  (Scenariusz można dowolnie skrócić, jeżeli wszystkich elementów zajęć nie 

jesteście Państwo w stanie zrealizować.) 

 

Zajęcia z Elementami  Metody Porannego Kręgu  

Temat: Kwiaty majowej łąki. 

 

SESJA WIOSNA    

 

Środki dydaktyczne:  

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

książka do komunikacji, kalendarz pogody, kartka biała A-4, woda, pędzelek, nożyczki. 

 

Załączniki: 

• Załącznik 1 kwiaty 

• Załącznik 2 kwiaty wiosenne 

 

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 (żółty jak słońce). 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.  Zielnik z łąkowych roślin. Obejrzyjcie wspólnie zdjęcia polnych 

kwiatów – opowiedzcie coś  na temat ich wyglądu. Może uda Wam się w najbliższym czasie 

wybrać na spacer, na  łąkę i poszukać wcześniej poznanych kwiatów. Możecie kilka zebrać, 

podsuszyć i zrobić Zielnik z łąkowych roślin. Tymczasem zerknijcie na ilustracje (Załącznik 1). 

 

5. „Wiosenny koncert” – zabawa twórcza. Zaproście do zabawy wszystkich domowników. 

Podzielcie grupę na kilka zespołów, np. trawy, wiatr, pszczoły, żabki, bociany. Każda osoba wybiera 

sobie dźwięk, jaki będzie powtarzał. Mogą to być dźwięki wydawane głosem lub przy pomocy 

dowolnych przedmiotów: papier, celofan, tarka i łyżka, drewniane łyżki. Na hasło: Łąka się budzi! 

Wszyscy  zaczynają realizować wymyślone dźwięki. Na hasło: Łąka zasypia! przestają grać. Miłej 

zabawy!!! 

 

6. Zabawa matematyczna - „Zabawa z kwiatami”. Segregacja ze względu na kolor. Potrzebne 

będą kwiatki wydrukowane (Załącznik 2 kwiaty wiosenne). Rodzic rozsypuje kolorowe kwiatki na 

stole, dywanie- łące. Wspólnie posegregujcie kwiaty ze względu na kolor. 

 

 

7. Zabawa muzyczno-ruchowa „Majowa łąka”.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cb0dNXPEYoc  

 

Zabawy przy piosence: 

 „Rytmizowanie teksu piosenki”: Wspólnie spróbujcie zabawić się w: 

• klaskanie   

•„taniec wiatru” – improwizacja ruchowa przy melodii piosenki. Słuchając piosenki swobodnie 

poruszaj się, tańcz. Brawo!!! 

 

I. Na majowej łące świerszcze dają koncert 

 

Cyk, cyk, cyk, cyk 

 

Nutkę taką samą zaśpiewamy mamom 

 

Tak jak świerszcze zaśpiewamy mamom. 

https://www.youtube.com/watch?v=cb0dNXPEYoc


 

II. Na majowej łące żabki dają koncert 

 

Kum, kum, kum, kum 

 

Nutkę taką samą zaśpiewamy mamom 

 

Tak jak żabki zaśpiewamy mamom 

 

III. Na majowej łące boćki dają koncert 

 

Kle, kle, kle, kle 

 

Nutkę taką samą zaśpiewamy mamom 

 

Tak jak boćki zaśpiewamy mamom 

 

IV. Na majowej łące wszyscy dają koncert 

 

Cyk, cyk, kum, kum, kle, kle. 

 

Nutkę taką samą zaśpiewamy mamom 

 

Tak jak wszyscy  zaśpiewamy mamom 

 

 

8. Praca plastyczna „Łąka barwiona bibułą”. 

 

 

1) Ułóżcie fragmenty kolorowej bibuły na dolnej połowie kartki. Za pomocą pędzelka nakładajcie 

wodę na bibułę, przyklejając ją w ten sposób do kartki.  

 2) Wolne przestrzenie wypełnijcie zieloną bibułą i moczcie ją za pomocą pędzla. 

 3) Górną część kartki wypełnijcie bibułą w odcieniach niebieskiego (niebo) i jedną dużą plamą w 

kolorze żółtym (słońce). Moczcie wodą suche fragmenty bibuły. 

 4)  Po wyschnięciu praca wygląda dosyć oryginalnie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.  „Na zielonej łące” – zabawa uspokajająca. Włącz spokojną muzykę. Połóż się wygodnie  na 

plecach i  odpoczywaj. https://www.youtube.com/watch?v=Y5QXLkovKyo                 

 

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

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

 

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

        

 

       Dla chętnych: 

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania: „Domowe przedszkole  Okiem 

owada” 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,okiem-owada,44877 

 

       Prosimy o przesyłanie zdjęć na adres domowo393@gmail.com   

       Życzymy przyjemnej  zabawy  

https://www.youtube.com/watch?v=Y5QXLkovKyo
mailto:domowo393@gmail.com

