
Czwartek 18.06.2020r.  (Scenariusz można dowolnie skrócić, jeżeli wszystkich elementów zajęć nie 

jesteście Państwo w stanie zrealizować.) 

 

Zajęcia z Elementami  Metody Porannego Kręgu  
 

 

Temat: Arbuz. 
 

 

 

SESJA WIOSNA    

 

Środki dydaktyczne: 

 

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

do komunikacji, kalendarz pogody, pokrojone kawałki arbuza na talerzu, „Arbuz” Jan Brzechwa - piosenka 

dla dzieci, kredki, wydrukowany Załącznik 1, wydrukowany Załącznik 2. 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 arbuz 

Załącznik 2 puzzle 

 

 

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 czwartek - dzień brązowy (brązowy jak czekolada). 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. Proszę przeczytać wiersz Jana Brzechwy pt. „Arbuz”. 

W owocarni arbuz leży  

 

 I złośliwie pestki szczerzy;  Tu 

przygani, tam zaczepi.  

I złośliwie pestki szczerzy;  Tu 

przygani, tam zaczepi.  

 "Już byś przestał gadać lepiej,  

 Zamknij buzię,  

Arbuzie!"  

 

 Ale arbuz jest uparty,  

 Dalej sobie stroi żarty  

 I tak rzecze do moreli:  

 "Jeszcześmy się nie widzieli,  

 Pani skąd jest?"  

 

 "Jestem Serbka..."  "Chociaż Serbka, ale cierpka!"  

"Jestem Serbka..."  "Chociaż Serbka, ale cierpka!"  

 

 Wszystkich drażnią jego drwiny,  

 A on mówi do cytryny:  

 "Pani skąd jest?"  

 "Jestem Włoszka..."  

 "Chociaż Włoszka, ale gorzka!"  

 



 Gwałt się podniósł na wystawie:  

 "To zuchwalstwo! To bezprawie!  

 Zamknij buzię,  

Arbuzie!"  

 

 Lecz on za nic ma owoce,  

 Szczerzy pestki i chichoce.   

 Melon dość już miał arbuza,  

 Krzyknął: "Głupiś! Szukasz guza!  

 Będziesz miał za swoje sprawki!"  

 Runął wprost na niego z szafki,  

 Potem stoczył go za ladę  

I tam zrobił marmoladę.  

 

5. Zabawa dydaktyczna „Arbuzy - Owoce” – oglądanie eksponatów. Myjemy ręce. Dziecko dotyka 

owoce przyniesione przez rodzica,  sprawdza czy jest miękki czy twardy, jaki ma kolor, opisuje jego cechy 

(korzystamy z książki do komunikacji).  

Poznajemy smak i zapach arbuza. Wąchanie – jedzenie. Oglądanie arbuza w przekroju - wyjaśnienie , co 

znajduje się w środku arbuza (miąższ – część jadalna i pestka – część niejadalna).  

Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci – aby dziecko nie połknęło pestki!!!  

Dziecko smakuje arbuza. Określamy jego smak (Załącznik z dnia 07.05.2020 smaki). 

 Po zakończeniu zadania myjemy ręce!  

 

6. Drama „Ciężki Arbuz” - przekazywane z rąk do rąk. Dzieci stoją lub siedzą naprzeciw rodziców.  

Mówimy, że trzymamy w ręku ciężkiego arbuza. Zadaniem jest podawanie sobie niewidzialnego arbuza z 

rąk do rąk. Zabawie towarzyszy podkład muzyczny „Arbuz Jan Brzechwa - piosenka dla dzieci”. 

https://www.youtube.com/watch?v=aSVTS4lmr8Y  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aSVTS4lmr8Y


7.  Zabawa poznawcza  „ Owocowe puzzle” – karta do wydruku, Załącznik 2 puzzle.  Proszę ułożyć z 

dzieckiem puzzle. 

8. Praca plastyczna „Kolorowy arbuz”.  Jakich dwóch kredek potrzebujemy do pokolorowania arbuza? 

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. Proszę pokolorować arbuza kredkami.  

 Załącznik 1 arbuz. 

 

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:      
 

Sok arbuzowy. 

Jest nie tylko smaczny, ale również bardzo zdrowy. 

 

 

 

Składniki:  

– arbuz 

– mięta 

 

Przygotowanie: 

Wycisnąć sok z arbuza, wymieszać ze świeżą miętą. 

 I gotowe.                                         

 

 

SMACZNEGO!!! 

Prosimy o przesyłanie zdjęć na adres domowo393@gmail.com  

mailto:domowo393@gmail.com


       Życzymy przyjemnej  zabawy . 


