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Zajęcia z Elementami Metody Porannego Kręgu 

 
SESJA WIOSNA    

 

Środki dydaktyczne: 

Piosenka na powitanie, świeca, olejek lub krem, cytryna, cukier,  zielona chusta,  piosenka  „Świat w 

naszych rękach - eko piosenka” , „Śmieciu” precz” S. Karaszewskiego,  

opakowania: papierowe, plastikowe, metalowe, szklane;  

4 pudełka lub kartki A-4, w odpowiednich kolorach: żółty, czerwony, niebieski, zielony. 

 

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 „Śmieciu” precz” S. Karaszewskiego:  

 

Gdy rano słońce zaświeci wybiegają na dwór dzieci 

Miotły, szczotki idą w ruch, bo dokoła wielki brud. 

Śmieciu precz , brudzie precz! 

Ład, porządek dobra rzecz. 

Tu papierek od cukierka. Tam leży butelka. 

Ówdzie puszka po napoju i pudełko może twoje? 

Żyć nie można w bałaganie. 

Więc się bierzmy za sprzątanie. 

Zmykaj , śmieciu do śmietnika. 

Bałaganie , brudzie znikaj. 

 

4. Sprzątamy śmieci – zabawa dydaktyczna. 

 

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


Rodzic rozsypuje  na podłodze śmieci - różnego rodzaju opakowania: papierowe, plastikowe, 

metalowe, szklane (ostrożnie!). Dzieci dotykają (badają) poszczególnych opakowań i segregują je 

razem z rodzicem, zgodnie z materiałem, z którego zostały wykonane. Rodzic wypowiada głośno 

nazwę materiału, z którego  przedmiot został wykonany np.: papier, metal itd.  

 

Segregowanie śmieci do odpowiednich pudełek (mogą być kartki A-4, w odpowiednich kolorach, na 

które dziecko położy dane opakowanie): 

 

Praca z książką do komunikacji. Zapowiadamy aktywność: szukamy kolorów „pokaż kolor 

czerwony, pokaż kolor niebieski,...” (symbol: czerwony, symbol: niebieski– prosimy dziecko o 

wskazanie symbolów w książce AAC a rodzic nazywa głośno kolory). 

 

• czerwone  – metal, 

•  zielone -  szkło, 

•  niebieskie - papier, 

•  żółte – plastik. 

 

5. Zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki: „Świat w naszych rękach - eko piosenka”. 

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

„Świat w naszych rękach - eko piosenka 

Ci co lubią segregację (tańczymy trzymając się za ręce) 

Otóż oni mają rację (tańczymy trzymając się za ręce) 

Gdy w osobne pojemniki (tańczymy trzymając się za ręce) 

Lecą papier, szkło, plastiki (tańczymy trzymając się za ręce) 

 

ref: Cały świat jest w naszych rękach (machanie obiema rękami)                                                                

o tym ta piosenka (machanie obiema rękami) 

Możesz dbać o cały świat (machanie obiema rękami) 

Chociaż masz niewiele lat (machanie obiema rękami) 

 

itd... 

 

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

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

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


 

7. Zastosowanie bodźców smakowych – wiosną podajemy cytrynę z cukrem (na łyżeczce). 

 

 


