
Wtorek 02.06.2020r.  (Scenariusz można dowolnie skrócić, jeżeli wszystkich elementów zajęć nie 

jesteście Państwo w stanie zrealizować.) 

 

Zajęcia z Elementami  Metody Porannego Kręgu  

 
Temat: Dzieci świata. 

 
 

 

SESJA WIOSNA    

 

Środki dydaktyczne: 

 

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

do komunikacji, kalendarz pogody, wiersz ,,Dzieci świata’’, kartka A4 z bloku technicznego,  2 kółka z 

białego bloku,  czarny pisak,  ziarenka kawy naturalnej lub płatki kulki czekoladowe,  klej,  nożyczki,  

czerwona i brązowa plastelina,  ziarenka ryżu. 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 dzieci z rożnych stron świata 

Załącznik 2 kontur postaci 

 

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 wtorek - dzień niebieski (niebieski jak niebo). 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 –  Wiersz ,,Dzieci świata’’ – rodzice czytają dzieci słuchają. ,,Dzieci świata’’ 

W. Fabera  

W Afryce w szkole na lekcji,  

Śmiała się dzieci gromada,  

Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,  

Że gdzieś na świeci śnieg pada.  

A jego rówieśnik Eskimos,  

Tez w szkole w chłodnej Grenlandii,  

Nie uwierzył, że są na świecie Gorące pustynie i palmy.  

Afryki, ani Grenlandii My także jak dotąd nie znamy,  

A jednak wierzymy w lodowce,  

W gorące pustynie, w banany. 

 I dzieciom z całego świata,  

chcemy ręce uścisnąć mocno i wierzymy,  

że dzielni z nich ludzie,  

jak i z nas samych wyrosną. 

 

Mam nadzieję że wiersz wam się podobał.  

 

5. Zabawa poznawcza - Dzieci z różnych stron świata. 

Obejrzyjcie wspólnie ilustracje przedstawiające dzieci z rożnych stron świata. Zwróćcie uwagę na wygląd 

dzieci zamieszkujących różne kontynenty. Rodzice opowiedzcie o ich  ubiorze.  

 

 

 

 

 



Dzieci Eskimosi 

 

  

 

Dzieci z Afryki 

 

  

 



Dzieci z Japonii 

 

  

 

Dzieci z Polski 

 

  



 

6. Zabawa muzyczno-ruchowa. Czy wiecie czego potrzebują dzieci na całym świecie? Wszystkie dzieci 

pragną miłości i radości. Posłuchajcie piosenki pt.: Jesteśmy dziećmi” 

 https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ  

 „Rytmizowanie teksu piosenki” • klaskanie   

I. Czy jesteś z Afryki, 

Czy też z Ameryki, 

Nie jest ważne gdzie mieszkamy, 

Bo jesteśmy tacy sami. 

ref. Jesteśmy dziećmi! 

Chcemy miłości! 

Jesteśmy dziećmi! 

Chcemy radości! 

Chcemy by często tulono nas 

I żeby miło płynął nam czas. 

II. Czy mówisz po polsku, 

Czy też po japońsku, 

Wszyscy dobrze rozumiemy, 

Czego tak naprawdę chcemy. 

ref. Jesteśmy dziećmi!.... 

 

7.  Zabawa matematyczna „dzieci z rożnych stron świata” - porządkowanie obiektów od 

najmniejszego do największego i odwrotnie.  Uporządkujcie a następnie policzcie ile ich jest i 

dopasujcie liczbę. Wytnijcie i ułóżcie wspólnie postacie. Załącznik 1 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ


 

8. Zabawa ruchowa „Zabiorę brata na koniec świata” – naśladujcie kolejne pojazdy, którymi 

wyruszacie w daleką podróż: 

 

rowerami – dziecko i rodzic leży na dywanie na plecach i naśladują pedałowanie,  

pociągiem – dziecko i rodzic ustawiają się w rzędzie, biegają po pokoju, 

kajakami – dzieci i rodzice wykonują ramionami ruch wiosłowania, 

samolotem – dzieci i rodzice rozkładają  ręce w bok. 

 

9. Praca plastyczna „Murzynek z kolorowego papieru.” 

 

Potrzebne materiały:- kartka A4 z bloku technicznego, 

- 2 kółka z białego bloku, 

- czarny pisak, 

- ziarenka kawy naturalnej lub płatki kulki czekoladowe, 

- klej, 

- nożyczki, 

- czerwona i brązowa plastelina, 

- ziarenka ryżu 

Wykonanie: 

- wytnij kontur postaci - Załącznik 2 kontur postaci , 

- środek wyklej brązową plasteliną, 

- przyklej białe kółka jako oczy, 

- na każdym kółeczku narysuj czarną kropkę pisakiem, 

- z czerwonej plasteliny uformuj dwa wałeczki, spłaszcz je i naklej jako usta, 

- na głowie jako włosy przyklej ziarenka kawy, bądź kuleczki czekoladowe, 

- jako ostatni element przyklej ziarenka ryżu jako naszyjnik, 



 

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

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

 

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

 

 

       Dla chętnych:      
 

 

 

 

Relaksacyjna Muzyka Afryki  

 

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

 

Relaksacja przy muzyce.   

Rodzice przygotujcie wspólnie z dzieckiem muzykę relaksacyjną, pozwoli Wam wspólnie odpocząć.  

Włączcie muzykę, połóżcie się wygodnie  na dywanie.  

Słuchając muzyki zamknijcie oczy i przez kilka minut zrelaksujcie się. Życzę miłego, spokojnego dnia. 

 

 

 

 

Prosimy o przesyłanie zdjęć na adres domowo393@gmail.com  

       Życzymy przyjemnej  zabawy . 

https://www.youtube.com/watch?v=rQnFWAmJuHI
mailto:domowo393@gmail.com

