
Czwartek 04.06.2020r.  (Scenariusz można dowolnie skrócić, jeżeli wszystkich elementów zajęć nie 

jesteście Państwo w stanie zrealizować.) 

 

 

Zajęcia z Elementami  Metody Porannego Kręgu  

 

 
Temat: NASZE ZABAWY 

 

 

 

 

SESJA WIOSNA    

 

Środki dydaktyczne: 

 

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

do komunikacji, kalendarz pogody, gesty duży- mały Załącznik 2 z dn. 01.06.2020, zdjęcia ilustrujące 

dziecko w różnych etapach rozwoju, nożyczki, klej. 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 Plac zabaw 

 

 

 

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. Wysłuchanie wiersza - „Jestem duży” Dorota Gellner. „Najpierw – potem” – zabawa ruchowa do 

usłyszanego tekstu.  Proszę stosować gesty duży-mały  Załącznik 2 z dn. 01.06.2020. 

Najpierw improwizuje rodzic, potem wspólnie z dzieckiem. 

 

Jestem duży! gest 

 

Byłem mały. gest 

 

Wróżki mnie zaczarowały! dotykamy ramienia  

 

Jakie wróżki? 

 

Dobre wróżki! 

 

I urosły moje nóżki, pokazujemy nóżki 

 

I urosły moje ręce, pokazujemy rączki 

 

Włosów też mam chyba więcej. pokazujemy włosy 

 

Patrzcie, jak urosłem cały, rękę unosimy do góry 

 

Chociaż byłem taki mały. gest - mały 

 

 

Po wysłuchaniu wiersza - Rodzicu opowiedz : Jakie dziecko było najpierw?; Co stało się potem?; Jakie 

części ciała urosły? Rodzic pokazuje zdjęcia ilustrujące dziecko w różnych etapach rozwoju. 

Uporządkujcie zdjęcia w poprawnej kolejności, proszę posługiwać się pojęciami: najpierw, potem. 

 



 

5. Zabawa muzyczno-ruchowa „Karuzela” – zabawa ta jest znana dzieciom z przedszkola. Rodzice 

może też ja znają z dzieciństwa. Zresztą, kto nie lubi kręcić się na karuzeli. No to zaczynamy: stańcie w 

kole trzymając się za ręce. Tańczcie poruszając się w kole, a na słowa: Hopsasa wszyscy podskakujcie trzy 

razy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mJe37ufTUP0   

 

 

Chłopcy, dziewczęta dalej śpieszmy się.  

Karuzela czeka, wzywa nas z daleka. 

Starsi już poszli, a młodsi jeszcze nie. 

Hej, hopsasa, jak ona szybko mknie, 

Hej, dalej, dalej do zabawy spieszmy się. 

 Hej, hopsasa, jak ona szybko mknie, 

Hej, dalej, dalej do zabawy spieszmy się.  

 

 

 

 

6. Praca konstrukcyjna „Plac zabaw”. Załącznik 1 

 

7. Zabawa relacyjna tzw. paluszkowa „huśtawka”. Rodzic mówi głośno tekst, bawicie się wspólnie. 

 

 buju, buju, hosia, hosia 

Z misiem huśta się Małgosia. 

Wszystko buja, miga ładnie. 

https://www.youtube.com/watch?v=mJe37ufTUP0


Misiu, trzymaj się, bo spadniesz! (dłonie ze ściągniętymi razem palcami stykamy czubkami palców i 

bujamy nimi w górę i w dół)  

 

Buju, buju, buj, na desce! 

Na dół, w górę, wyżej jeszcze! 

Hola, hola, co się dzieje! 

Łapać, trzymać, miś się chwieje! (bujamy coraz szybciej i zatrzymujemy ruch nagle przy ostatnim wersie, 

unosząc w górę palce wskazujące) 

 

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:      
 

Aktywność plastyczno – techniczna. Na dzisiaj pomysł pracy z wykorzystaniem tworzywa przyrodniczego. 

Na pewno Wasze prace będą równie ciekawe. Może prześlecie zdjęcie? Dobrej zabawy☺ 

 

 

  



 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/821977369479855914/   

 

Prosimy o przesyłanie zdjęć na adres domowo393@gmail.com  

       Życzymy przyjemnej  zabawy . 

https://pl.pinterest.com/pin/821977369479855914/
mailto:domowo393@gmail.com

