
Poniedziałek 22.06.2020r.  (Scenariusz można dowolnie skrócić, jeżeli wszystkich elementów zajęć nie 

jesteście Państwo w stanie zrealizować.) 

 

Zajęcia z Elementami  Metody Porannego Kręgu  
 

 

Temat: LATO 

 

 

SESJA LATO  W związku, że pierwszy dzień lata kalendarzowego przypada dzisiaj,  zmieniamy rodzaj 

bodźców w metodzie polisensorycznej. 

 

Środki dydaktyczne: 

 

Piosenka na powitanie, świeca o zapachu wiśniowym lub różanym, olejek lub krem, konfitura wiśniowa 

lub różana,  wydrukowane symbole pogody, książka do komunikacji, kalendarz pogody, dowolny materiał 

plastyczny do zadania nr 7, wydrukowany Załącznik 1,  wiersz pt: "Tato, czy już lato?",  utwór Antonio 

Vivaldi: „ Lato”, Muzyka Relaksacyjna - Odgłosy lata. 

 

Załączniki: 

• Załącznik 1 Słońce 

 

Przebieg: 

 

1. Zapalenie świecy zapachowej (zapach wiśniowy lub różany). Podchodzimy do dziecka eksponując 

palącą się świeczkę. Prezentujemy dziecku smak i zapach konfitury wiśniowej lub różanej. 

 

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 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 tematu - wysłuchanie  wiersza pt: "Tato, czy już lato?" B. Szelągowska 

Tato, czy już lato? 



Powiedz, proszę! 

Powiedz, tato, po czym można poznać lato? 

Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna? 

 

Po prostu:po słodkich malinach, 

po bitej śmietanie z truskawkami, 

po kompocie z wiśniami, 

po życie, które na polach dojrzewa, 

po słowiku, co wieczorami śpiewa, 

po boćkach uczących się latać, 

po ogrodach tonących w kwiatach, 

po świerszczach koncertujących na łące, 

po wygrzewającej się na mleczu biedronce, 

po zapachu skoszonej trawy i róż, 

I... już! 

 

5.   Zabawa poznawcza - obejrzyjcie fotografie przedstawiające lato i porozmawiajcie z dzieckiem na 

temat tego , co one przedstawiają. Proszę opowiedzieć dziecku, o tej cudownej porze roku. Po czym 

poznać lato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Świeci słońce  Jest bardzo gorąco 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.  Zabawa muzyczno-ruchowa - wysłuchanie utworu Antonio Vivaldiego: „ Lato”( w trakcie 

słuchania  ilustrujemy muzykę ruchem). Tworzymy nasze własne improwizacje muzyczno-ruchowe. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE&list=RDhGV-MRdcQOE&index=1  

 

7. Praca plastyczna „ Słońce”. Proszę pokolorować słońce kredką , farbą , możecie też wykleić 

wycinanką lub wylepić plasteliną.  Załącznik 1. Prace wykonujemy słuchając: Muzyka Relaksacyjna - 

Odgłosy lata. 

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

 

8. Zakładanie czerwonej chusty  dziecku na głowę i werbalne podkreślanie symbolicznego znaczenia 

czerwieni dla lata. Dziecko samodzielnie lub z pomocą zdejmuje chustę. 

Do lata należy kolor czerwony, który bardzo pobudza i wpływa na ożywienie osób powolnych. 

 

 

       Dla chętnych:      

https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE&list=RDhGV-MRdcQOE&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=uPEKhWhtSbM


 

Bajka z serii „Świnka Peppa” pt: „Upał” 

https://www.youtube.com/watch?v=sR1LRc7S--w&list=PL7OVl7WqJXQKG_XVm_QH-

4f8WXNqG8XbU&index=4  

 

SMACZNEGO!!! 

Prosimy o przesyłanie zdjęć na adres domowo393@gmail.com  

https://www.youtube.com/watch?v=sR1LRc7S--w&list=PL7OVl7WqJXQKG_XVm_QH-4f8WXNqG8XbU&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=sR1LRc7S--w&list=PL7OVl7WqJXQKG_XVm_QH-4f8WXNqG8XbU&index=4
mailto:domowo393@gmail.com

