
Poniedziałek 20.04.2020r.  (Scenariusz można dowolnie skrócić, jeżeli wszystkich elementów 

zajęć nie jesteście Państwo w stanie zrealizować.) 

 

Zajęcia z Elementami  Metody Porannego Kręgu  

 
Temat: kalendarz pogody 

 

SESJA WIOSNA    

 

Środki dydaktyczne: 

 

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

(załącznik1), gest: muzyka „Makaton” (załącznik2), wzór kalendarza pogody (załącznik3), książka 

do komunikacji,  piosenka „Deszczyk pada, deszczyk pada”, klej lub biała masa samoprzylepna, 

karton A-3 (kolor inny od kolorów dni tygodnia, tak aby kontrastował), 7 równych, długich  pasków 

papieru kolorowego o szer. 4-4,5 cm (zielony, niebieski, biały, brązowy, żółty, różowy, czerwony). 

 

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. Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata -  zabawa dydaktyczna. Obserwacja 

pogody przez okno. Szukanie zjawisk pogodowych, atmosferycznych w otoczeniu, np. słońce, 

wiatr, deszcz; nazywanie przez rodzica i dziecko. Jeżeli dziecko posiada w książce AAC taki symbol 

- wskazujemy, jeżeli nie, proszę wydrukować (załącznik1). Omawianie pogody. Tłumaczymy, że 

pogoda może się zmieniać. np. teraz jest słońce, a później będzie deszcz, a później znów słońce. 

 

4. Zabawa muzyczna do piosenki: Deszczyk pada, deszczyk pada. Pokazujemy symbol w 

książce do komunikacji: zabawy muzyczno-ruchowe. Wyjaśniamy dziecku także gestem. Pokazuje 

rodzic. Następnie pomagamy dziecku wykonać gest: muzyka. 

gest -muzyka (Makaton), załącznik2. Uwaga! W załączonym geście Makatona, tylko kciuk jest 



wyprostowany, pozostałe palce są zgięte. Istotny jest ruch rąk, palce wszystkie mogą być 

wyprostowane lub wszystkie zgięte. 

 

Jako pierwszy zabawę naśladowczą do piosenki, wykonuje rodzic. Dziecko obserwuje. 

Zachęcamy do imitacji ruchowej. Jeżeli dziecko podejmie aktywność i będzie próbowało 

samo naśladować, to świetnie.  Następnie, fizycznie wspieramy dziecko, ucząc określonych 

ruchów. Wykonujemy wspólnie! Powtarzamy kilkakrotnie (oczywiście, do momentu dopóki 

dziecko chce być uczestnikiem tej zabawy).  

https://www.youtube.com/watch?v=L3QdGJA7T4A  

Deszczyk pada, deszczyk pada – dziecko pokazuje rączkami padający deszcz, 

Wieje silny wiatr.– dziecko macha rączkami w górze  

Deszczyk pada, deszczyk pada – dziecko pokazuje rączkami padający deszcz, 

Wieje silny wiatr.– dziecko macha rączkami w górze  

Błyskawica!– dziecko klaszcze raz 

Grzmot– dziecko tupie jedną nogą. 

Błyskawica!– dziecko klaszcze raz 

Grzmot!– dziecko tupie jedną nogą 

A na niebie kolorowa tęcza – dziecko trzyma ręce w górze stykającymi się dłońmi, 

rozkłada ręce i opuszcza je na dół (ruch półkola – kształt tęczy). 

5. Praca plastyczna „Kalendarz pogody”. Wyjaśniamy dziecku, że będziemy każdego dnia 

obserwować pogodę przez okno a symbole pogody będziemy naklejać na papier. To będzie nasz: 

KALENDARZ POGODY (wzór: załącznik3). Kalendarz ten rozszerzcie Państwo o kolejne dni 

tygodnia, dni weekendowe. Załącznik zawiera tylko dni robocze, szkolne. 

 

Sposób wykonania: 

 

• Wytnij 7 długich pasków papieru kolorowego, zgodnie z kolorami dni tygodnia, o szer. 4-

4,5 cm. 

https://www.youtube.com/watch?v=L3QdGJA7T4A


 

 

poniedziałek - zielony 

wtorek - niebieski 

środa - biały 

czwartek - brązowy 

piątek - żółty 

sobota - różowy 

niedziela - czerwony 

 

Sposób wykonania: 

• Na arkusz papieru A-3, naklejcie 7 długich pasków papieru kolorowego (kolor kartonu 

powinien kontrastować z kolorami dni tygodnia, ja użyłam w tym celu papieru w kolorze 

ciemnofioletowym ale może być także  inny). 

• Proszę na samej górze nakleić symbol pogody. Ja umieściłam dodatkowo napis: kalendarz. 

Nieco niżej znajduje się symbol aktualnej pory roku: wiosny. Oprócz umiejętności 

identyfikacji pogody, rozwija się także u dziecka  świadomość czasu i zmian związanych z 

przemijaniem czasu.  

• Następnie, naklejcie wspólnie z dzieckiem symbole aktualnej pogody, na pasku w kolorze   

zielonym – poniedziałek. Najlepiej abyście Państwo zakupili w tym celu masę 

samoprzylepną, ponieważ może służyć ona do wielokrotnego użytku. Można wielokrotnie, 

swobodnie odklejać i przyklejać symbole. Oczywiście nazywamy aktualny dzień tygodnia,   

opowiadamy o pogodzie, przypominając, np. dzisiaj jest  poniedziałek. W poniedziałek 

świeci słońce i wieje wiatr.  

• I gotowe. Prawda, że to bardzo proste. A ile sprawi radości dzieciom... 

 

Jeżeli Państwo wykorzystacie większy arkusz papieru jako tło, to oczywiście, adekwatnie proszę 

zwiększyć wymiary pasków  dni tygodnia. Pamiętajcie też, aby drukować symbole o adekwatnej 



wielkości. Muszą być dla dziecka widoczne i przejrzyste.  

Taki kalendarz proszę umieścić w widocznym dLa dziecka miejscu w mieszkaniu, najlepiej 

zawiesić jest na tablicy korkowej lub przyczepić do  mebla, za pomocą masy samoprzylepnej (na 

ścianie mogą zostać po masie samoprzylepnej mało widoczne ślady).  

 

6. Zabawa relaksacyjno-relacyjna: „Masażyk pogodowy”. Dziecko siedzi lub leży na 

brzuszku (mówiąc rymowankę, wykonujemy ruchy na plecach dziecka): 

Idzie pani:tup, tup, tup, (na przemian delikatnie stukamy w plecy opuszkami palców 

wskazujących) 

dziadek z laską:stuk, stuk, stuk, (stukamy zgiętym palcem) 

skacze dziecko:hop, hop, hop, (naśladujemy dłonią skoki, na przemian opierając ją na 

przegubie i na palcach) 

żaba robi długi skok… (wykonujemy „skok” dłonią) 

Wieje wietrzyk:fiu, fiu, fiu (dmuchamy delikatnie w jedno i w drugie ucho dziecka) 

kropi deszczyk:puk, puk, puk (stukamy wszystkimi palcami) 

Świeci słonko, (gładzimy wewnętrzną stroną dłoni, ruchem kolistym) 

wieje wietrzyk, ( dmuchamy we włosy) 

pada deszczyk. (stukamy opuszkami palców w plecy) 

Czujesz dreszczyk? (lekko szczypiemy w kark) 

 

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

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

 

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

 

Dla chętnych: Edukacyjna prezentacja multimedialna o pogodzie. Zapraszamy do wspólnego 

obejrzenia i omówienia. Uwaga ! Tylko poziom 1 – kapryśna pogoda!.  

 http://scholaris.pl/resources/run/id/49328  

 

http://scholaris.pl/resources/run/id/49328

