
Środa 29.04.2020r.  (Scenariusz można dowolnie skrócić, jeżeli wszystkich elementów zajęć nie 

jesteście Państwo w stanie zrealizować.) 

 

Zajęcia z Elementami  Metody Porannego Kręgu  

 

 
Temat: Kolor biały i czerwony, jako barwy państwowe Polski. 

 
 

SESJA WIOSNA    

 

Środki dydaktyczne: 

 

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

książka do komunikacji, kalendarz pogody,  wiersz Czesława Janczarskiego „Barwy ojczyste”, 

bibuła biała i czerwona,  piosenka „Jesteśmy Polką i Polakiem”, ryż, butelka, czerwona bibuła, 

łyżeczka, lejek. 

Załączniki: 

• Załącznik 1 symbol flaga 

• Załącznik 2 flagi 

 

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. „Pogodowe okno” – zabawa dydaktyczna. Zastosowanie gestu - uczyć się (załącznik1 - zajęcia 

z dn. 21.04.2020). Dziś jest środa - dzień biały (biały jak śnieg). Prosimy dzieci, aby pokazały 

rączkami „dzisiaj”(Załącznik 2 z dn. 28.04). Pomagamy dziecku fizycznie wykonać gest.  

Wykonanie kalendarza pogody na dzisiejszy dzień.   



4. „Barwy ojczyste" – wysłuchanie  wierszyka Czesława Janczarskiego. Jeżeli dysponujcie 

Państwo flagą, proszę ja zademonstrować - improwizujemy w trakcie czytania. 

 

"Barwy ojczyste" 

Powiewa flaga, 

gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze  

biel jest i czerwień. 

Czerwień to miłość, 

biel – serce czyste. 

Piękne są nasze 

barwy ojczyste. 

 

5. „Nasza Flaga” – zabawa poznawcza. Proszę pokazać dziecku symbol flagi (Załącznik 1). 

Ułożenie wspólnej flagi z 2 pasków bibuły  (kolor biały i czerwony – łączenie w całość). 

Posługujemy się symbolami kolorów. Proszę poprosić dziecko, aby pokazało w książce do 

komunikacji, kolor biały i czerwony. 

 

6. Odnajdywanie flagi Polski wśród „innych” flag – zabawa dydaktyczna.  Proszę odszukać 

wspólnie z dzieckiem flagę Polski i połączyć linią (Załącznik 2 flagi). 

 

7. Zabawa muzyczno-ruchowa. Wspólny taniec do piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Taniec 

z białymi i czerwonymi paskami bibuły. 

https://www.youtube.com/watch?v=eLvXaEGc8Jk  

 

8.  "Flaga zaklęta w butelce"- zabawa sensoryczna. Stwórzcie własne dzieło w kolorach Polski. 

 

Potrzebne będą: 

• ryż 

• butelka 

• czerwona bibuła 

• łyżeczka 

https://www.youtube.com/watch?v=eLvXaEGc8Jk


• lejek 

Barwienie ryżu na czerwono: połowę ryżu wsypujemy do słoika. Zalewamy wodą i wkładamy 

kawałki czerwonej bibuły. Proszę zamieszać. Po 30 minutach jest gotowy. Odcedzamy, 

wysypujemy na tacę i suszymy. Można suszyć w naturalnym słońcu, a jak nam się bardzo spieszy 

przyda się suszarka do włosów.  

Z pozostałego ryżu i zabarwionego tworzymy kompozycję w barwach flagi, wg wzorca ilustracji: 

    

 

  

 

 

 

 

Źródło: dzieciakiwdomu.pl 

 

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: 

Do obejrzenia: IPNtv Kraków - Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały 

 https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A  
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https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

