
Poniedziałek 15.06.2020r.  (Scenariusz można dowolnie skrócić, jeżeli wszystkich elementów zajęć nie 

jesteście Państwo w stanie zrealizować.) 

 

Zajęcia z Elementami  Metody Porannego Kręgu  
 

 

Temat: Młode warzywa (nowalijki). 
 

 

 

SESJA WIOSNA    

 

Środki dydaktyczne: 

 

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

do komunikacji, kalendarz pogody, rzodkiewka, sałata, szczypiorek, ogórek (takie, jakie są w domu), szara 

tekturka, kolorowe kartki (twardsze, najlepiej z bloku technicznego), klej, nożyczki, art. kulinarne 

niezbędne do przygotowania kanapki np. chleb, masło. 

 

 

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.  „Jakie smaki kojarzą nam się z wiosną?”- rodzic inicjuje rozmowę z 

dzieckiem.  Potrzebne będą do tego zadania - wiosenne nowalijki: rzodkiewka, sałata, szczypiorek, ogórek, 

pomidor (takie, jakie są w domu). Dziecko smakuje warzywa. Określamy ich smak (Załącznik z dnia 

07.05.2020 smaki), kolor  (korzystamy z książki do komunikacji). 



 

 

 

 

 

 

 

5. Praca plastyczna „Nowalijki”. Zachęcam Was do wykonania nowalijek w formie przestrzennej według 

własnego pomysłu. 

Potrzebne będą materiały: 

- szara tekturka 

- kolorowe kartki (twardsze, najlepiej z bloku technicznego) 

- klej 

- nożyczki 

Z szarej tektury wycinamy deskę do krojenia. Nowalijki wykonujemy według pomysłu, może to być: 

sałata, rzodkiewka, marchew, pomidor, pietruszka itd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zakończeniu zadania myjemy ręce!!! 



6. Zabawa muzyczno-ruchowa „Warzywa”. Wysłuchaj piosenki próbując wystukać jej rytm, a następnie 

zatańcz do jej melodii. 

https://www.youtube.com/watch?v=M5xQSPp3Lzc  

 

7. Zabawa kulinarna „Zdrowe kanapki” - wspólne zrobienie z dzieckiem zdrowych, kolorowych i 

pomysłowych kanapek. Przygotuj dziś wiosenną kanapkę, idź do kuchni i wspólnie z rodzicem lub 

rodzeństwem przygotuj taką kanapkę. 

Przed przystąpieniem do zrobienia kanapki proszę umyć ręce.  

Wybierz ulubiony rodzaj pieczywa (chleb, bułka), możesz posmarować kromkę masłem, a następnie 

ułożyć na niej wybrane nowalijki. Jeżeli sam ją przygotujesz, kolorową i pachnącą, to może skusisz się ją 

skosztować 

Kanapki można wykonać z produktów,  które posiadamy w domu. Poniżej zamieszczam zdjęcia, jak 

można udekorować kanapkę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M5xQSPp3Lzc


 

SMACZNEGO!!! 

       Dla chętnych:      
 

 

Zapraszam do obejrzenia filmu i odwiedzenia ogródka, w poszukiwaniu wiosennych nowalijek. Dowiesz 

się, dlaczego warzywa są takie smaczne i zdrowe. 

 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,wiosenne-nowalijki,47787  

 

 

Prosimy o przesyłanie zdjęć na adres domowo393@gmail.com  

       Życzymy przyjemnej  zabawy . 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,wiosenne-nowalijki,47787
mailto:domowo393@gmail.com

