
Czwartek 25.06.2020r.  (Scenariusz można dowolnie skrócić, jeżeli wszystkich elementów zajęć nie 

jesteście Państwo w stanie zrealizować.) 

 

Zajęcia z Elementami  Metody Porannego Kręgu  
 

 

Temat: Nad jeziorem. 
 

 

SESJA LATO   

 

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, „Wakacje” 

Barbara Szelągowska, kawałek gąbki, niebieska farba, biała kartka z bloku technicznego A4 , papierowy 

talerzyk/ rolka po papierze toaletowym, słomka do napojów lub patyczek po lodach, kartka z bloku 

kolorowego, klej, nożyczki  

 

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 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. Wprowadzenie do tematu „Wakacje” Barbara Szelągowska. Lato to czas wakacyjnych wyjazdów z 

rodzicami. Jedni jadą w góry, nad jezioro, a inni nad morze. Każde dziecko z niecierpliwą radością czeka 

na ten wspaniały czas. Tak jak w – pełnym lata – wierszyku dla dzieci. Proszę przeczytać wierszyk. 

Razem z rodzicami 

 idziemy na dworzec. 



 Już czeka na nas pociąg! 

 Jedziemy nad morze! 

 

Walizka pełna ubrań, 

A głowa pełna marzeń. 

Co czeka nas na miejscu, 

 Za chwilę się okaże! 

 

Jedziemy pośród pól; 

 Jedziemy przez lasy. 

 Mijamy miasta, wsie. 

 Jedziemy na wczasy! 

 

Nareszcie pociąg zwalnia 

 I wjeżdża już na stację. 

A nam się krzyczeć chce: 

 WAKACJE, są WAKACJE! 

 

5.  Zabawa muzyczno-ruchowa „Jedziemy do...": dzieci z rodzicami twarzą pociąg, wyruszamy nad 

jeziora. Zabawa przy piosence „Jedzie pociąg z daleka”. 

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio  

 

6. Zabawa poznawcza „Jeziora”. Proszę  obejrzeć z dzieckiem ilustracje jezior. Rozmowa na temat 

krajobrazu nad jeziorem. Rodzice opowiedzcie dzieciom o jeziorach. A może byliście już kiedyś nad 

jeziorem, to przypomnijcie dzieciom. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Zabawa ruchowa „Płyniemy łódką po jeziorze”. Dzieci   wykonują ruchy rękoma, jakby wiosłowały. 

Naśladują "wiosłowanie" w rytmie słuchanych odgłosów. 

Wiosłowanie - szum jeziora: 

https://www.youtube.com/watch?v=U-MbcQlTrxQ  

https://www.youtube.com/watch?v=U-MbcQlTrxQ


8.  Praca plastyczna „Żaglówki na jeziorze”: Lato to wakacje, a wakacje to podróże. Ruszamy w rejs po 

jeziorze żaglówką i dzisiaj taką żaglówkę stworzymy. 

Do jej przygotowania potrzebujecie:  

• kawałek gąbki  

• niebieska farba  

• biała kartka z bloku technicznego A4  

• papierowy talerzyk/ rolka po papierze toaletowym  

• słomka do napojów lub patyczek po lodach  

• kartka z bloku kolorowego  

• klej, nożyczki  

Sposób wykonania:  

• Przygotowujemy na talerzyku niebieską farbę, gdyby była za gęsta dodać odrobinkę wody i 

wymieszać; następnie maczamy gąbkę i stemplujemy/ nie rozcieramy/ po całej białej kartce, tak 

żeby nie było białych przestrzeni – to będzie nasza woda, wysuszyć.  

• Papierowy talerzyk rozcinamy na połowę. Zamiast talerzyka można pomalować farbą pustą rolkę 

po papierze toaletowym.  

• Z kolorowego papieru wycinamy trójkąt, który będzie żaglem. Przykładowe ilustracje 

przygotowania łódki z papierowego talerzyka oraz z rolki po papierze toaletowym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Na wysuszone morze układamy i przyklejamy połowę talerzyka lub pomalowaną rolkę, mocujemy 

słomkę lub patyczek i żagiel.  

Brawo! na pewno świetnie Wam poszło! Czekam na zdjęcia waszych prac . 

 

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

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

 

 

       Dla chętnych:      
 

FILMIK EDUKACYJNY. 

Zapraszam do obejrzenia:  

Wędrówki Skrzata Borówki - odc. 10 – Jezioro  

https://www.youtube.com/watch?v=kW0v7yvcLZA  

 

 

Prosimy o przesyłanie zdjęć na adres domowo393@gmail.com  

       Życzymy przyjemnej  zabawy . 

https://www.youtube.com/watch?v=kW0v7yvcLZA
mailto:domowo393@gmail.com

