
Piątek 12.06.2020r.  (Scenariusz można dowolnie skrócić, jeżeli wszystkich elementów zajęć nie jesteście 

Państwo w stanie zrealizować.) 

 

 

Zajęcia z Elementami  Metody Porannego Kręgu  

 

 
Temat: Ptaki w kolorach tęczy. 
 

 

 

 

SESJA WIOSNA    

 

Środki dydaktyczne: 

 

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

do komunikacji, kalendarz pogody, bębenek lub garnek kuchenny, piosenka pt.„Ara papuga dzika”, 1 koło 

o średnicy 10 cm (brzuch), 7 kół o średnicy 6 cm. (głowa, skrzydełka, ogon), 5 kół o średnicy 3 cm. (oko, 

dziob, pióropusz na głowie), klej, kartka A-4, mazak. 

 

 

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 piątek - dzień żółty (żółty jak słońce). 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. "Ptaki w kolorach tęczy"  - zapoznanie dzieci z papugami. Recytacja 

wiersza: „Papuga”. 

 

Kolorowa papuga ara 

 Od rana przybyłych gości do ZOO 

  

Tak witała Tak pytała 

 Tak pytała 

 Czy nie macie co w domu robić 

Tylko do mnie tu przychodzić 

 

Tak oglądać chcecie mnie już od rana 

 Kiedy jestem jeszcze nie uczesana 

 Kiedy jestem nie umalowana 

 Jedynie skrzeczeć mogę na was od rana 

 Do tego zawsze jestem przygotowana 

 

 Papugo aro 

 Czesać się przecież nie musisz 

 A co do malowania 

 To przecież ty jesteś zawsze wymalowana 

 Taka piękna kolorowa cała 

 Jak to papuga ara  

 

Słuchamy odgłosów papugi ary : 

https://www.youtube.com/watch?v=TB8ySs_D0D4  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TB8ySs_D0D4


5. Zabawa ruchowa „Spacer papug” –  dzieci „spacerują” z rodzicem po obwodzie koła w rytmie 

wystukiwanym na bębenku (można użyć w tm celu garnka kuchennego). 

 

6. Masażyk – zabawa relacyjna „Papuga”. Dziecko leży lub siedzi a rodzic wykonuje masażyk, 

recytując tekst. 

 

Koń po łące galopuje (biegniemy palcami wzdłuż kręgosłupa) 

szary zając podskakuje (przeskakujemy palcami wzdłuż kręgosłupa) 

wąż pełznie do wody (rysujemy linię falistą wzdłuż kręgosłupa) 

mrówki robią zawody (biegniemy palcami z dołu do góry po obu stronach pleców jednocześnie) 

a papuga wrzeszczy, że ją przeszedł dreszczyk. (szczypiemy szyję) 

 

7. Zabawa muzyczno-ruchowa pt „Ara papuga dzika”. Swobodne zabawy ruchowe przy muzyce. 

Możemy klaskać, tupać, kręcić się w koło... 

            

https://www.youtube.com/watch?v=YtdbbT64jE4  

 

8. Praca plastyczna: Papuga (kółka origami). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YtdbbT64jE4


 

 

Potrzebujemy: 

- 1 koło o średnicy 10 cm (brzuch), 

- 7 kół o średnicy 6 cm. (głowa, skrzydełka, ogon), 

- 5 kół o średnicy 3 cm. (oko, dziob, pióropusz na głowie), 

- klej, 

- kartka A-4, 

- mazak. 

 

Sposób wykonania: 

Proszę koła origami przykleić wg wzoru na kartkę A-4. Dorysować źrenicę mazakiem. I Gotowe. 

 

8. Zakładanie zielonej chusty -  dziecku na głowę i werbalne podkreślanie symbolicznego 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dla chętnych:      
 

Kolorowanka - Siedząca papuga: 

 

 

 



 

 

 

Prosimy o przesyłanie zdjęć na adres domowo393@gmail.com  

       Życzymy przyjemnej  zabawy . 

mailto:domowo393@gmail.com

