
Poniedziałek 25.05.2020r. (Scenariusz można dowolnie skrócić, jeżeli wszystkich 

elementów zajęć nie jesteście Państwo w stanie zrealizować.)  

 

Zajęcia z Elementami Metody Porannego Kręgu 

Temat: Mój dom. 

 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 – wierszyk 

• Załącznik 2 – symbole  (rodzina) 

• Załącznik 3 – karta pracy – wzór 

• Załącznik 4 – karta pracy – elementy do wycięcia (do druku) 

• Załącznik 5 – kolorowanka domek do druku 

• Załącznik 6 - piosenka 

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 poniedziałek - dzień zielony (zielony jak trawa). 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.  

Dom to przede wszystkim rodzina, a więc nauczmy się krótkiego wierszyka o rodzinie 

wykorzystując palce dłoni:  

Załącznik 1 

Można wspomóc się też symbolami -  Załącznik 2 

 

Ten pierwszy to Dziadziuś, (wystawiamy kciuk)  



tuż obok Babunia. (wystawiamy palec wskazujący)  

Największy to Tatuś, (wystawiamy środkowy)  

a przy nim mamusia. (wystawiamy serdeczny)  

A to ja dziecina mała, (mały)  

i to jest rodzinka, moja ręka cała. 

 

5. Budujemy dom.  

Jeśli to możliwe, proszę rodziców o wydrukowanie załącznika 4 (elementy do wycięcia). 

Proszę wyciąć kolorowe elementy. Dzieci mają za zadanie przykleić elementy w odpowiednie 

miejsce według wzoru załącznik 3 (proszę go otworzyć i pokazać dzieciom, można też go 

wydrukować). Będzie potrzebny też klej i biała kartka A4. 

Przy okazji utrwalamy nazwy kolorów (można dziecko zapytać – jaki to kolor?), kształty 

(jaka figura geometryczna) i stosunki przestrzenne (nad, pod, na). 

 Można poprosić dziecko, aby wskazało odpowiednie figury: 

- pokaż mi proszę czerwony trójkąt, prostokąt, kwadrat 

- jakiego koloru jest prostokąt? 

- ile jest kwadratów? 

- jakich figur jest więcej  - trójkątów czy kwadratów? 

 

Zacznijcie budować swój dom.  

Przyklejamy prostokąt na dole strony. 

Teraz kolej na dach – trójkąt – przykleimy go nad czy pod prostokątem? 

Przykleimy teraz okna (kwadraty) czy drzwi (prostokąt)? 

Wasz dom jest już gotowy? 

 

Brawo – zrobione! (zdjęcia swoich prac możecie przesłać na adres domowo393@gmail.com. 

Chętnie Was zobaczymy również podczas działania). 😉 

 

Dla chętnych, drugi wariant pracy – kolorowanie według wzoru – Załącznik 5 

 

6. Zabawa ruchowa. 

Załącznik 6 

mailto:domowo393@gmail.com


Podajmy sobie rączki, tworzymy pary 

I zróbmy kółka dwa, kółka dwa. i robimy dwa obroty w kółeczku 

I brzuszek do brzuszka. dotykamy się brzuszkami lub dłonią dotykamy brzucha dziecka a 

dziecko brzuch rodzica 

I buźka do buźki. przystawiamy policzek do policzka dziecka 

I tak do białego dnia. 

 

Więc bawmy się, tworzymy duże koło 

Więc bawmy się, 

Zabawa nas nic nie kosztuje, i idziemy trzymając się za ręce 

Masz ręce dwie, pokazujemy przed sobą, wew. stroną do góry 

Więc klaśnij w nie, klaszczemy 2x 

Zabawa niechaj trwa. 

 

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). 

 

Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i współpracę. 

Pozdrawiamy. 


