
 

Wtorek 05.05.2020r.  (Scenariusz można dowolnie skrócić, jeżeli wszystkich elementów zajęć nie 

jesteście Państwo w stanie zrealizować.) 

 

Zajęcia z Elementami  Metody Porannego Kręgu  

 

 
Temat: Moje zmysły - słuch. 

 
 

SESJA WIOSNA    

 

Środki dydaktyczne: 

 

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

książka do komunikacji, kalendarz pogody,  wydrukowane symbole zmysłów (Załącznik1 – 

zmysły z dn. 04.05), wydrukowane symbole  (Załącznik1  Dźwięki domowe i nie tylko), piosenka 

„Pięć zmysłów”, przedmioty wg wyboru zabawy z pkt. 4. 

 

Załączniki: 

• Załącznik 1 Dźwięki domowe i nie tylko 

 

 

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 wtorek - dzień niebieski (kolor niebieski jak niebo). Prosimy 

dzieci, aby pokazały rączkami „dzisiaj”(Załącznik 2 z dn. 28.04). Pomagamy dziecku fizycznie 

wykonać gest. Wykonanie kalendarza pogody na dzisiejszy dzień. 

 



 

4.  Ćwiczenia doskonalące uwagę słuchową – zabawy słuchowe. 

 

Do wyboru: 

 

Memo dźwiękowe 

Co potrzeba? 

Opakowania po kinder niespodziankach lub takie same pudełka 

Ryż, monety, piasek, koraliki 

Taśma klejąca 

Jak zrobić? 

Włóż do 2 opakowań po Kinder niespodziance ryż, do 2 opakowań 

monety, do następnych 2 piasek itd. 

Jak się bawić? 

Prosimy dziecko, aby znalazło 2 jajka z takimi samymi dźwiękami. 

 

Gdzie jest budzik? 

Co potrzeba? 

Głośno dzwoniący budzik (zegarek) lub telefon 

Jak się bawić? 

Budzik (telefon) ustawiamy na dzwonienie. Następnie chowamy gdzieś 

np. na stole, do szafy, na łóżko. Dziecko ma słuchać dźwięku i znaleźć 

budzik (telefon) 

 

Grające przedmioty 

Co potrzeba? 

Garnki, plastikowe pudełka, kartonowe pudełka, łyżki, itp. 

Jak się bawić? 

Kładziemy wszystkie przedmioty miedzy dzieckiem a rodzicem. Dziecko 

obraca się tyłem do rodzica. Rodzić uderza łyżką w jeden z przedmiotów. 

Dziecko musi powiedzieć/wskazać, który to był przedmiot.  



 

 

Gdzie jest dzwonek? 

Co potrzeba? 

Dzwonek 

Jak się bawić? 

Dziecko siada tyłem do rodzica. Rodzic gra dzwonkiem obok 

prawego ucha, lewego ucha, na wysokości głowy, pleców…. 

Dziecko wskazuje , z której strony słyszy dźwięki. 

 

Młotek 

Co potrzeba? 

Drewniany, plastikowy lub kauczukowy młotek 

Jak się bawić? 

Dziecko uderza w przedmioty znajdujące się w otoczeniu 

(podłogę, dywan, łóżko, poduszkę, zabawki itp). Rodzic zwraca 

uwagę na wydobywające się dźwięki, opowiada. 

 

 

5. Zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki:  „PIĘĆ ZMYSŁÓW”. Swobodny taniec. W trakcie 

słuchania piosenki rodzic pokazuje odpowiednie gesty, dzieci powtarzają za rodzicem (np. pięć – 

pokazujemy pięć palców). Improwizujemy i pokazujemy części ciała.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MnD7PFCTsVo  

 

 

6. Domowe dźwięki i nie tylko -zabawa dydaktyczna. 

Dzieci próbują nazywać usłyszane dźwięki, wybierając odpowiedni symbol. Pomagamy dzieciom, 

opisując sposób przeznaczenia, np. sprząta dywan, pierze brudne ubrania, dostajesz za  ładnie 

wykonaną prace plastyczną itp. 

1. telefon 

https://www.youtube.com/watch?v=hH-86dQWbpE  

https://www.youtube.com/watch?v=MnD7PFCTsVo
https://www.youtube.com/watch?v=hH-86dQWbpE


 

2. odkurzacz 

https://www.youtube.com/watch?v=su25VIelhHg  

3. brawo 

https://www.youtube.com/watch?v=MVS7QLILaJU  

4. pralka 

https://www.youtube.com/watch?v=uiRfc5lCUn0  

Zadanie słuchowe trudne, ale myślę, że  udało Wam się z pomocą rodziców,  

poprawnie nazwać usłyszane dźwięki! 

Brawo! 

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). 

 

Dla chętnych:  

Jeżeli nie możesz po prostu posiedzieć na dworze, wykorzystaj dostępne 

nagrania. 

150 tys. nagrań odgłosów 9 tys. zwierząt udostępnia w internecie Macaulay Library w ramach 

Cornell Lab of Ornithology. W bibliotece, którą można przeszukiwać, znajduje się ponad 7,5 tys. 

godzin nagrań. Nie są to tylko ptaki, ale i inni przedstawiciele zwierzęcego królestwa - np. słonie i 

słonie morskie. Morsów i innych hałaśliwych stworzeń można posłuchać za pośrednictwem strony: 

www.MacaulayLibrary.org  

Na stronach internetowych, na przykład Cornell Lab of Ornitology lub https://www.glosy-

ptakow.pl, zamieszczone są przeróżne ptasie śpiewy i zawołania. Kiedy dziecko słucha nagrania, 

może również podchwycić rytm, tonację, barwę i wzory powtórzeń, zawołań a tym samym lepiej 

poznać niuanse dźwięków. 

 

Życzymy miłego dla ucha słuchania... 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=su25VIelhHg
https://www.youtube.com/watch?v=MVS7QLILaJU
https://www.youtube.com/watch?v=uiRfc5lCUn0
http://www.macaulaylibrary.org/
https://www.glosy-ptakow.pl/
https://www.glosy-ptakow.pl/

