
1. Zabawa słowna „Dokończ zdanie”. Dzieci kończą zdania rozpoczęte przez R. (Żeby ułatwić im 
zadanie, R. może podawać pierwsze sylaby brakujących wyrazów). Przykłady zdań: Witaminy 
są w owocach i… (warzywach). Gdy jesteśmy chorzy, idziemy do… (lekarza). Pomidor jest 
okrągły i ma kolor… (czerwony). Przed jedzeniem musimy umyć… (ręce). Ziemniak jest 
warzywem, a jabłko… (owocem)

 

2. Burza mózgów – dzieci szukają odpowiedzi na pytanie: co może być okrągłe? Rysują w powietrzu 
koło, a potem wymieniają    propozycje. Rozwijanie dużej motoryki.

 3.  Słuchanie wiersza Doroty Gellner Piłka.

[ 1 ]   Po cichutku, po kryjomu, 

wyskoczyła piłka z domu .

 Hop! Hop! W górę! W dół

! Przeskoczyła świata pół .

[ 2 ]   Zatrzymała się pod płotem, 

zatańczyła z burym kotem .

 Hop! Hop! Raz i dwa!

 Obudziła złego psa!

[ 3 ]   Gdzie jest teraz? 



Pośród kaczek .

 Kwaczą kaczki: – Kto tak skacze?

4 ]   Ale piłka dalej zmyka . 

Patrzcie! Wpadła do kurnika .

 Hop! Hop! W górę! W dół!

 Przestraszyła stado kur!

[ 5 ]   Gdy odpocząć chciała chwilę,

 siadły na niej dwa motyle .

 Każdy z nich pomyślał tak

: – Jaki duży, piękny kwiat!

[ 6 ]   Biała koza,

 białą nóżką potoczyła piłkę dróżką . 

Pędzi piłka w stronę wiadra .

 Bęc! Do zimnej wody wpadła!

 – Oj! Do licha! – rzekła brzydko .

 Chcę do domu! I to szybko!

 Choć nie miała wcale nóg,

 przeskoczyła – hop! – przez próg .

 Zatrzasnęła z hukiem drzw

i i pod łóżkiem grzecznie śpi .

4. Rozmowa kierowana na temat wiersza. Co robiła piłka? Gdzie była? Jakie zwierzęta spotykała? Z 
czym pomyliły ją motyle? Do czego piłka wpadła? Pokażcie, jak skacze piłka. (Dzieci skaczą obunóż po 
całej dowolnej powierzchni). 

5. Zabawa „Piłka”. Dzieci siedzą R. turla do nich piłkę i mówi początek porównania, np.: czerwony 
jak..., długi jak..., kolorowy jak..., miły jak... Zadaniem dzieci jest dokończyć wypowiedź  R. i odrzucić 
do niego piłkę. Ćwiczenie refleksu i logicznego myślenia.

6. Pokoloruj piłkę (dowolna technika) 



1. Słuchanie fragmentu wiersza pt. „Witaminki”

Usiądź misiu przy stoliczku,
zobacz, co jest w tym koszyczku.
Ananasek ma czuprynkę, 
a cytrynka kwaśną minkę.
Mandarynka się uśmiecha,
będziesz misiu miał uciechę.
Dzisiaj jemy witaminki,
chociaż kuszą nas landrynki.

2. Rozmowa na temat treści wiersza.
Co stało na stoliczku misia?
Co znajdowało się w koszyczku?
Jakie owoce znajdowały się w koszyku?
Czy miś zjadł owoce i warzywa?
Co można jeszcze robić, aby być zdrowy

3. „Owoce” – oglądanie eksponatów. Dzieci dotykają owoce, wąchają je, sprawdzają czy są miękkie 
czy twarde, jaki mają kolor, opisują ich cechy.

4. „Co to za owoc?” – dziecko z zawiązanymi oczami próbuje owoc przygotowany przez R. i odgaduje 
jego nazwę.



5. „Kompozycje z owoców”. Dziecko dostaje plastikowy talerzyk. Układa na nim kompozycję z 
przygotowanych, pokrojonych przez R. owoców np.: jabłek, gruszek, bananów, mandarynek, 
winogronu, kiwi itp. Następnie dzieci opisują, co ułożyli i zjadają przygotowaną przez siebie 
kompozycję.


