
Piątek 19.06.2020r.  (Scenariusz można dowolnie skrócić, jeżeli wszystkich elementów zajęć nie jesteście 

Państwo w stanie zrealizować.) 

 

Zajęcia z Elementami  Metody Porannego Kręgu  
 

 

Temat:LODY 

 

 

 

SESJA WIOSNA    

 

Środki dydaktyczne: 

 

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

do komunikacji, kalendarz pogody, farby, nożyczki, klej, kartka A-4, wydrukowany Załącznik 1, 

wydrukowany Załącznik 2, wydrukowany Załącznik 3. 

 

Załączniki: 

• Załącznik 1 lody - kolory 

• Załącznik 2 lody - smaki 

• Załącznik 3 szablon lodów 

 

 

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 piątek - dzień żółty (żółty jak słońce). 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 „ Lody w różnych smakach”. Proszę powiedzieć zagadkę. 

 

 

Latem ich smaków nie zdołasz policzyć,   

Budki z nimi znajdziesz w całej okolicy. 

Są na patyku, w kubeczku czy też w rożku 

Zimne i słodkie, liżemy je po troszku. (lody) 

 

 

Rozmowa z dzieckiem na temat:  

czy lody lubi jeść, jak należy jeść lody?  

Poprośmy dziecko, aby pokazało jak się liże lody? Może wspólnie poudajemy, że liżemy lody... 

Ćwiczenie języka – naśladowanie lizania lodów: wysuwanie języka do przodu przy otwartych ustach             

i chowanie go.  

 

5.   Zabawa poznawcza   ” Lody  w różnych kolorach”- dopasowywanie kolorów gałek do rożków. 

Wycinamy elementy - zadaniem dziecka jest dopasowanie gałek do wafli, ze względu na kolor.  

Proszę ułożyć poszczególne elementy i nakleić na kartkę.  Załącznik 1 lody- kolory. 

 

6.  Zabawa muzyczno-ruchowa „Lody poziomkowe”. Dzisiaj zapraszam do posłuchania piosenki o 

Waszym letnim smakołyku. Swobodne zabawy muzyczne: klaszczemy, tupiemy, itp. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w8mPTZXGbe8&list=PL1ynL35NvOoSFD8d-mB-QilWU4lf8S3Wg 

  

Lody poziomkowe (Włączmy muzykę i śpiewajmy sylaby wyraźnie artykułując. Artykulacja śpiewanych 

sylab powinna być bardzo staranna). 

1. Lo- lo-lo-lo- lo-lo lody  

https://www.youtube.com/watch?v=w8mPTZXGbe8&list=PL1ynL35NvOoSFD8d-mB-QilWU4lf8S3Wg


Po-po-po-po poziomkowe 

Lu-lu-lu-lu  lubię lizać  

choć gardełko nie jest zdrowe. 

 

Ref. Mama mówi nie, tata mówi nie! 

 

A ja lody poziomkowe lizać chcę!Mama mówi nie, tata mówi nie! 

A ja lodów poziomkowych chcę!  

 

2. Mama boi się o dzieci, 

chce by zawsze były zdrowe. 

Ale przecież czasem trzeba 

zjadać lody poziomkowe. 

 

 Ref. Mama mówi nie... 

 

3. Lody trzeba jeść powoli, 

aby gardło nie bolało. 

Mama trochę jeść pozwoli, 

ale więcej by się chciało! 

 

Ref. Mama mówi nie... 

 

7. Praca plastyczna „Takie lody lubię!”. Wykorzystujemy do rozmowy o smakach lodów Załącznik 2 

lody-smaki. Wskazujemy na symbole określające różne smaki lodów. Dziecko wybiera symbol smaku, 

jakie lody lubi najbardziej. Malujemy palcami gałek lodów (Załącznik 3 szablon lodów), w kolorze 

charakterystycznym dla danego smaku (np: niebieskie – jagodowe). Wafelek także malujemy. 

 



 

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:      
Sorbet truskawkowy 

 

Przygotowanie: 

1.  Zagotuj 1 szklankę wody z cukrem, mieszając. 

Ostudź.  

2. Truskawki umyj, usuń szypułki i zmiksuj 

z zimnym syropem.  

3.  Wstaw do zamrażarki i co 2 godziny przemieszaj. 

 Po sześciu godzinach będzie gotowy.  

4.  Rozłóż do pucharków i udekoruj listkiem melisy. 

 

 

SMACZNEGO!!! 

Prosimy o przesyłanie zdjęć na adres domowo393@gmail.com  

       Życzymy przyjemnej  zabawy . 

mailto:domowo393@gmail.com

