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Dzisiaj bardzo zdrowo bo warzywnie i owocowo. Przygotujcie proszę ulubione lub 

dostępne warzywa i owoce, które będą Wam potrzebne do dzisiejszych zajęć. 

1.Ćwiczenie koncentracji „Druga połowa”. Rodzic rysuje na kartce jedną część przedmiotu. 

Zadaniem dziecka jest dokończenie go. Zabawę zaczynamy od prostych figur, takich jak: 

koło, trójkąt. W zależności od jej przebiegu proponujcie państwo coraz trudniejsze lub 

łatwiejsze wzory może być to jabłko, gruszka, pietruszka, burak itd.  

2.Zabawa integrująca „Lustrzane odbicie”.  Jedna osoba jest lustrem i stoi nieruchomo. 

Druga przed nią przedstawia wybraną minę lub pokazuje gest. Zadaniem lustra jest 

odtworzenie tego, co robi osoba stojąca naprzeciwko. Potem robimy zamianę. 

3.Ćwiczenie percepcji słuchowej „Głośno czy cicho?” – zabawa z dźwiękiem. Rodzic 

wygrywa rytmy na klockach lub innych przedmiotach z różnym natężeniem. Dzieci stoją 

tyłem jeśli dźwięki są głośne, dzieci klaszczą w dłonie; jeśli ciche – podskakują dwa razy. 

4. „Alfabet warzywno-owocowy”. Dzięki tej piosence utrwalicie  w ciekawy sposób literki i 

poznacie różne owoce i warzywa. 

 https://www.youtube.com/watch?v=5IQBQBvgjrg 

5.Dziś Ola i Staś  opowiedzą Wam o warzywach i owocach. Dowiecie się jak spożywanie 

ich wpływa na nasz organizm.   

 https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY 

Powiedzcie proszę dlaczego powinniśmy jeść owoce i warzywa. Porozmawiajcie z rodzicami 

jakie  lubicie owoce i warzywa, a jakich nie i dlaczego. Niech rodzice opowiedzą Wam o 

swoich ulubionych potrawach. 

6.Zabawa „Jaki smak?”. Podzielcie przygotowane produkty, osobno owoce i osobno 

warzywa, nazwijcie je powiedzcie jaki mają kolor i policzcie. Podzielcie na kawałki. Rodzic 

zasłania oczy dziecku chustką. Ma ono  za zadanie, używając zmysłów zapachu i smaku, 

rozpoznać owoc lub warzywo, którego spróbowało. Rodzic oczywiście także rozpoznaje.  

Określanie smaków: słodki, słony, gorzki, cierpki, kwaśny, soczysty. (Do zabawy można 

wykorzystać różne potrawy i przyprawy). 

7.Zabawa taneczna „Sałatka owocowa z polewą czekoladową ”. Dzieci pokazują ruchem 

kolejne etapy przygotowania sałatki. Bawcie się dobrze.  

https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo 

8.Wspólne przygotowanie sałatki owocowej z ulubionych owoców. Umyjcie,  obierzcie 

owoce ze skórek, pokrójcie (ostrożnie z nożem). Wszystkie składniki  wymieszajcie w misce 

z jogurtem naturalnym. Deser gotowy. Smacznego! 
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