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SESJA WIOSNA    

 

 

 

Środki dydaktyczne: 

Piosenka na powitanie, świeca, olejek lub krem, cytryna, cukier,  zielona chusta, wiersza Cz. 

Janczarskiego „W lesie”, dwie ilustracje: zdrowe drzewo i chore drzewo, książka do komunikacji, 

odgłosy lasu, farby, biały karton, arkusz kolorowego papieru. 

 

 

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. Wysłuchanie wiersza.   

„Poszły dzieci na wycieczkę do lasu. 

 Nazrywały świeżych liści, narobiły hałasu. 

 Uciekały ptaszki z lasu, wiewiórki, zające, jeże. 

Tyle krzyku i hałasu wśród leśnych ścieżek. 

Drżą osiki listeczkami, brzoza płacze, 

Kiedyż nareszcie pójdą krzykacze?” 

 

Przypomnienie zasad właściwego zachowania się w lesie na podstawie wiersza Cz. Janczarskiego  

„W lesie”. Wyjaśnienie dzieciom, że drzewa należy szanować ( nie zrywać liści, nie łamać gałęzi). 

https://www.youtube.com/watch?v=dRMSLqmR2kE


 

 

4. Zabawa dydaktyczna: Zdrowe drzewo - chore drzewo: Prezentacja dwóch ilustracji: drzewo 

zdrowe i drzewo chore. Wspólne porównanie, wyjaśnienie dzieciom pojęć drzewo zdrowe – drzewo 

chore, z użyciem symboli AAC wesoły – smutny (książki do komunikacji). 

 

5. Pantomima Zdrowe drzewo – chore drzewo . Improwizujemy wspólnie z dzieckiem. 

 Na hasło Zdrowe drzewo – dzieci wymachują rączkami i uśmiechają się , na hasło Chore drzewo 

dzieci opuszczają bezwładnie ręce do dołu i robią smutną minę.  

 

6. Relaksacja – Odgłosy lasu.  Dziecko wysłuchuje fragmentu nagrania. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9d2z40LMOlU  

 

7. Praca plastyczna – Zdrowe drzewo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób wykonania: 

1. Rozłóż gazety na stole jako podkład do malowania – jest to bardzo „brudna” praca, 

2. pomaluj brązową farbą wnętrze dłoni dziecka, palce oraz kawałek przedramienia – użyj dużej 

ilości farby, aby odcisk był wyraźny, 

3. przyciśnij pomalowaną farbą dłoń dziecka do białego kartonu, dociskając każdy palec i 

przedramię – rodzic też może odcisnąć swoją dłoń żeby było widać różnicę wielkości, 

4. umyj dziecku rękę, 

5. zanurzając palce w kolorowych farbach odciskajcie końcówki palców wokół „gałęzi” drzewa 

tworząc kolorowe liście, 

https://www.youtube.com/watch?v=9d2z40LMOlU


 

6. pod drzewem możecie namalować trawę, ale nie jest to konieczne, 

7. gotowy rysunek naklejcie na kolorowy papier aby utworzyć ramkę, 

8. i gotowe. 

 

7 .Zakładanie zielonej chusty  dziecku na głowę i werbalne podkreślanie symbolicznego 

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

 


