
Poniedziałek 01.06.2020r.  (Scenariusz można dowolnie skrócić, jeżeli wszystkich elementów zajęć nie 

jesteście Państwo w stanie zrealizować.) 

 

Zajęcia z Elementami  Metody Porannego Kręgu  

 
Temat: DZIEŃ  DZIECKA 

 

Wita Was słoneczny ranek, tyle dzisiaj niespodzianek, tyle przygód czeka nas. 

Pierwszy czerwca! Wstawać czas! Dzisiaj święto wszystkich dzieci. Niech wam 

pięknie słońce świeci. Wszyscy śmieją się od rana – każda buzia roześmiana. 

Czar zabawy dziś panuje. Każde serce się raduje…!  
 

Tym właśnie wesołym akcentem zaczynamy Tydzień Dziecka   

 
 

 

SESJA WIOSNA    

 

Środki dydaktyczne: 

 

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

do komunikacji, kalendarz pogody, wydrukowane symbole z Załącznika 1, filmik dla dzieci o Prawach 

Dziecka, „Piosenka o prawach dziecka”. 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 prawa dziecka 

Załącznik 2 gest mały-duży 

 

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. 



 

 Powitanie – życzeń składanie:  

 

Pierwszy czerwca dzień radosny 

 

kwitną kwiatki, to znak wiosny… 

 

W dniu tak pięknym i wspaniałym 

 

Życzymy Wam sercem całym 

 

moc uśmiechu i radości 

 

szczęścia, zdrowia, pomyślności. 

 

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 zajęć – .Wprowadzenie do zajęć – O czym będziemy rozmawiać? Oglądanie filmiku 

dla dzieci na temat Konwencji Praw Dziecka. 

https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4  

 

5. Rozmowa na temat praw dziecka. Porozmawiajcie na temat praw dziecka.  Rodzicu  przygotuj  

symbole z Załącznika 1  i zaprezentuj je swojemu dziecku.  

 

6. Zabawa integracyjna „Mały człowiek” – ilustrujemy ruchem treść wiersza: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4


Mały człowiek, duża sprawa.             (dzieci stosują gesty wg Załącznika 2) 

 

Mały człowiek ma swe prawa.           (dzieci rękami wskazują siebie) 

 

Strzegąc praw tych należycie,            (dzieci krzyżują ręce i przykładają do siebie) 

 

układamy dziecku życie.                     (dzieci klaszczą). 

 

7. „Balony” – pobawcie się w zabawę ruchową przy muzyce.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4   

Proszę nadmuchać z dzieckiem balony. Spontanicznie 

pobawcie się  balonami przy piosence „Piosenka o prawach 

dziecka”. Narysujcie na balonie twarze wyrażających 

wybrane emocje. Dziecko dowolnie porusza się przy 

melodii i przytula do siebie balony z narysowanymi 

twarzami. 

 

8. Zakładanie zielonej chusty -  dziecku na głowę i werbalne podkreślanie symbolicznego 

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

 

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

 

 

       Dla chętnych: 

 

 

Po spacerze lub zabawach w ogrodzie zapraszam (do wyboru):  

• wysłuchania opowiadania: „Mój przyjaciel Necio” autorstwa Łukasza Wojtasika czytanego przez 

Tomasza Kota https://www.youtube.com/watch?v=Iai4XRxyNgs     

• oglądnięcia odcinka pt.: „Nowy kolega” z serii „Miś Uszatek”: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xa7ZeWZF4Ig   

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4
https://www.youtube.com/watch?v=Iai4XRxyNgs
https://www.youtube.com/watch?v=Xa7ZeWZF4Ig


• obejrzenia odcinka „Dzień Dziecka” z programu Budzik https://vod.tvp.pl/video/budzik,dzien-

dziecka,578738  

 

 

 

Drogie Dzieci z okazji Waszego Święta życzymy Wam   

abyście miały wesołe buziaki, lodów w każdą niedzielę.  

A dziś prezentów wiele!!! 

Panie z grupy zielonej :-)))           
 

      To wszystko na dzisiaj! Najwspanialszego Dnia Dziecka pod słońcem 

kochane przedszkolaki! Niech Was dzisiaj rodzice rozpieszczają  . 
 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o przesyłanie zdjęć na adres domowo393@gmail.com  

       Życzymy przyjemnej  zabawy . 
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