
Piątek 05.06.2020r.  (Scenariusz można dowolnie skrócić, jeżeli wszystkich elementów zajęć nie jesteście 

Państwo w stanie zrealizować.) 

 

 

Zajęcia z Elementami  Metody Porannego Kręgu  

 

 
Temat: Balonowe zabawy. 
 

 

 

 

SESJA WIOSNA    

 

Środki dydaktyczne: 

 

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

do komunikacji, kalendarz pogody, balony, dwie drewniane łyżki, kredki, wydrukowany Załącznik 1 

Balony – puzzle. 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 Balony - 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 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. Obejrzycie jak z balonami bawią się dzieci w 

przedszkolu. Myślę, że możecie dołączyć do tej wesołej zabawy.    

 Zabawy balonowe  z muzyką: 

 

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

 

  

 

Szukamy w domu balonika, jeśli macie to napompujcie wspólnie z rodzicami.  

 

5.  Zabawa matematyczna „Kolorowe balony”. Klasyfikowanie balonów pod względem kolorów, 

rozwijanie logicznego myślenia i skupienia uwagi, przeliczanie balonów. Rodzice pomagamy dzieciom 

odnaleźć właściwe balony. 

A teraz zadanie dla Was:  

a). Pokażcie balony, które umieszczone są na górze? 

b). Pokażcie balony, które umieszczone są w środku? 

c). Pokażcie balony, które umieszczone są na dole?  

d). Policzcie ile na obrazku znajduje się balonów w kolorze fioletowym, ile żółtym, czerwonym, zielonym, 

jasnym niebieskim, ciemnym niebieskim itd. Może uda Wam się przeliczyć wszystkie balony. 

 

 

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


  

 

 

6. Zabawy ruchowe z balonami. Proszę pobawić się wspólnie z dzieckiem balonami do piosenki „Słonik 

balonik”. 

https://www.youtube.com/watch?v=64K_G0KsC1k  

 

- odbijanie balonika  tak, aby nie spadł na podłogę, 

- przekładanie balonika z ręki do ręki ;  

- podrzucanie  balonika w górę i próby  złapania go; 

- kopanie baloników. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=64K_G0KsC1k


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Zabawa rytmiczna „Balonowe bębenki”- wygrywanie rytmów. 

Wkładamy  balon wkładają między kolana , przygotowujemy dwie drewniane łyżki. Wygrywamy z  

rodzicami  rytmy na "bębenkach".  

 

8. Zabawa poznawcza „Balony-puzzle”. Załącznik 1 Balony – puzzle. 

 

9. Zabawa kreatywna „Ja i mój balonik”. Dorysowanie flamastrem minki na balonie , odpowiadającej 

na pytanie,czy podobały się dziecku i balonikowi dzisiejsze zabawy , czy jest wesoły czy smutny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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:      
 

 

Zabawa sensoryczna  

 ,,Balonowy gniotek” . Zapraszam do wykonania 

pracy plastycznej.☺ 

Zapraszam do wykonania pracy plastycznej.☺ 

DOMOWY GNIOTEK 

 

Do wykonania Pana Gniotka potrzebujemy: 

 balon (dowolnej wielkości i koloru:), butelkę, lejek, 

włóczkę oraz mazak/marker. 

 

Na początku wsypujemy mąkę do butelki (przez lejek) do 

około połowy jej wysokości. Następnie dmuchamy balon i 

nakładamy go na butelkę. Teraz wystarczy butelkę obrócić 

w taki sposób, aby mąka przesypała się do nadmuchanego 

balona. Wypełniony mąką balon ściągamy z butelki, 

spuszczamy powoli powietrze, związujemy go i 

przystępujemy do dekorowania- z włóczki wykonujemy 

włosy, a markerem rysujemy buzię. 

 

Zabawa rozwija zdolności manualne oraz stymuluje zmysł dotyku. 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o przesyłanie zdjęć na adres domowo393@gmail.com  

       Życzymy przyjemnej  zabawy . 

mailto:domowo393@gmail.com

