
Środa 17.06.2020r.  (Scenariusz można dowolnie skrócić, jeżeli wszystkich elementów zajęć nie jesteście 

Państwo w stanie zrealizować.) 

 

Zajęcia z Elementami  Metody Porannego Kręgu  
 

 

Temat: Czereśnie. 
 

 

 

SESJA WIOSNA    

 

Środki dydaktyczne: 

 

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

do komunikacji, kalendarz pogody, czereśnie, truskawki,  talerz, miska z wodą, sitko, kredki, 

wydrukowany Załącznik 1 czereśnie. 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 czereśnie 

 

 

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 środa - dzień biały (biały jak śnieg). 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.  Wprowadzenie do tematu zajęć zagadką o czereśniach. 

 

Zagadka:  Te letnie owoce 

 z małymi pestkami, 

 na zielonych ogonkach 

 rosną parami. 

 

 

5. „Czereśnie -  owoce z pestkami” zabawa dydaktyczna. 

• Wskazywanie przez dziecko czereśni przedstawionej na ilustracji i naturalnego okazu. Proszę zadać 

pytanie, gdzie jest czereśnia?  Dziecko dokonuje wyboru. Wykorzystujemy: 

1.  dwie ilustracje  (znajdują się poniżej: truskawka - czereśnie)  

2. naturalne owoce: czereśnię oraz truskawkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Omówienie : kształtu i wielkości, koloru  (korzystamy z książki do komunikacji). Czereśnie są czerwone, 

ale mają zielone liście i ogonki (proszę określić te dwa kolory). 

• Myjemy ręce. 

• Mycie czereśni w misce z wodą i wyławianie sitkiem.  

•  Dotykanie, wąchanie –jedzenie, oglądanie czereśni w przekroju. Wyjaśnienie dzieciom, co znajduje się 

w środku czereśni (pestka – część niejadalna). Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci – 

aby dziecko nie połknęło pestki!!!  

Dziecko smakuje czereśnie. Określamy ich smak (Załącznik z dnia 07.05.2020 smaki).Omówienie, co 

można zrobić z czereśni: ciasto, kompot, placki, itp. - wskazywanie na obrazkach. Po zakończeniu zadania 

myjemy ręce!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6.  Zabawa ruchowa "Zrywamy czereśnie" – reagowanie na tempo muzyki: muzyka szybka – dzieci idą 

do ogródka, muzyka powolna – zrywają czereśnie. 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZMh6tc7rt0   

„Szybko - Wolno” 

 

7.  Zabawa matematyczna „Dojrzałe czereśnie”.  

Jakich dwóch kredek potrzebujemy do pokolorowania czereśni? Zadaj to pytanie i pozwól odpowiedzieć 

dziecku (dziecko wskazuje w książce do komunikacji odpowiednie kolory). Potrzebujemy dwóch kredek: 

czerwonej i zielonej. Potem pomóż  znaleźć właściwe kredki.  

Powiedz: Pokolorujemy czereśnie. Czereśnie są czerwone, na zielono pokolorujemy liście i ogonki.  

Proszę pokolorować czereśnie kredkami. Czereśnie pokolorowane wycinamy. 

Układanie sylwet czereśni  w kolejności rosnącej (od najmniejszej do największej). Policzcie ile jest 

wszystkich czereśni (liczymy w zakresie 1-3)? 

 Załącznik 1 czereśnie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZMh6tc7rt0


 

 

 

 

 

8. Zabawa muzyczno-ruchowa „Piosenki przedszkolaka - Czereśnie i dzieci”. Dziecko i rodzic tworzą 

improwizacje ruchową według własnego pomysłu. 

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

 

9. Zakładanie zielonej chusty  dziecku na głowę i werbalne podkreślanie symbolicznego znaczenia 

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

 

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

 

       Dla chętnych:      
 

PLACUSZKI Z CZEREŚNIAMI 

 
Składniki: 

•  mąka, 35 dkg   

•  kwaśne mleko lub kefir, 0,5litra   

•  jajka, 3szt.   

•  proszek do pieczenia, 1 łyżeczka    

•  cukier puder, 5dkg    

•  czereśnie, 50dkg   

•  tłuszcz do smażenia(olej uniwersalny)  

 

 

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


 

 

 

Przygotowanie: 

 

 

1. Mleko lub kefir dokładnie wymieszać z przesianą mąką i jajkami, ucierać drewnianą łyżką lub mikserem 

na gładką,puszystą masę.  

 

2.  Połączyć z proszkiem do pieczenia,starannie wymieszać odstawić na 15 minut. Czereśnie 

opłukać,oberwać ogonki,wydrylować,wrzucić do ciasta.  

 

3.  Delikatnie wymieszać,kłaść łyżką na rozgrzany tłuszcz,zrumienić z obu stron. Usmażone placki zdjąć z 

patelni,położyć na ręczniku papierowym,aby usunąć nadmiar tłuszczu,ciepłe posypać cukrem pudrem,od 

razu podawać.  

 

                                         

SMACZNEGO!!! 

 

Prosimy o przesyłanie zdjęć na adres domowo393@gmail.com  

       Życzymy przyjemnej  zabawy . 

mailto:domowo393@gmail.com

