
Zajęcia  online 27.04 – 30.04

1. Rozmowa na temat sposobów dbania o zdrowie. Rodzic zadaje pytania:
- Jak się czujesz, gdy jesteś chory/a, a jak gdy jesteś zdrowy/a?
- Kto nam wtedy pomaga?
- Jak możemy dbać o swoje zdrowie?
- Czego powinniśmy dużo jeść, żeby być zdrowymi?
- Czego nie należy jeść zbyt często?

2. Zabawa „Co służy naszemu zdrowiu?” Rodzic pokazuje różne obrazki w tym przedstawiające 
sprzęty sportowe oraz owoce i warzywa ( 1 ) . Oczywiście można wykorzystać przedmioty w domu.
Zadaniem dziecka jest wskazać te obrazki, na których są elementy służące naszemu zdrowiu. 
Ćwiczenie spostrzegawczości i logicznego myślenia.

3.  Praca plastyczna „Wesołe owoce i warzywa”. Proszę o wydrukowanie konturu owoców( 2 ) lub 
warzywa, bądź namalowanie ręcznie. Dziecko koloruje owoc/warzywo i dorysowuje mu oczy, 
buzię, nos, ręce i nogi. Rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych. 

4. Rozwiązywanie zagadek owocowo-warzywnych. Proszę o pokazanie warzyw i owoców takich 
jak; jabłko, marchew, ogórek, cebula, banan, sałata, ale nie podawać nazw, tylko zadać zagadki. 
Zadaniem dziecka jest wskazać i nazwać odpowiedni owoc lub odpowiednio warzywo. 
Kształtowanie logicznego myślenia.

Rośnie na jabłoni. Przypomina małą czerwoną piłeczkę. (jabłko)
Jest długa i pomarańczowa. Chrupią ją dzieci i zajączki. (marchew)
Jest cały zielony. Może być długi albo krótki. (ogórek)
Kiedy ją kroimy, szczypie w oczy. Z jej pękatego brzuszka wyrasta zielony szczypiorek.(cebula)
Ma żółtą skórkę, a jego kształt przypomina rogalik. (banan)
Jej duże zielone liście dodajemy do kanapek. (sałata) 

5. KOLOROWE KANAPKI. Proszę o wspólne przygotowanie kolorowych kanapek. Rodzic 
przypomina o konieczności umycia rąk, a także warzyw oraz założenie fartuszka. Dzieci same 
dbają o estetyczny wygląd kanapek. Smacznego !

6. Słuchanie wiersza Doroty Gellner Warzywa

Bardzo są zdrowe                          
wszystkie warzywa.
Marchewka prosta,
marchewka krzywa,
mała pietruszka,
duża pietruszka,
każda tak samo
wpada do brzuszka.

Burak niewielki
i burak spory,
seler pękaty
i chude pory…
No i ziemniaczki! 
Dobrze je znamy!
Często na obiad 



je zapraszamy!

7. Rozmowa kierowana na temat wiersza. O jakich warzywach opowiada wiersz? Jaka może być 
marchewka(pietruszka)? Jaki jest seler? ( Rodzic wyjaśnia znaczenie słowa pękaty) Jaki jest por?Co
znaczy, że warzywa często zapraszamy na obiad?

8. Zabawa słowna „Dokończ zdanie”. Dziecko kończy zdanie rozpoczęte przez rodzica. 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).

Drodzy rodzice,
oczywiście proszę także pracować z książeczkami, które Państwo odebrali, niestety nie mam 
możliwości określić jaki materiał powinien być zrobiony, ponieważ pracuje z dziećmi 
indywidualnie. Także proszę pracować spokojnie w tempie swojego dziecka, bez pośpiechu.

Powodzenia :) 

P.S
Wiadomość do przedszkolaków!
Kochani bardzo za wami tęsknie i wysyłam buziaki do zobaczenia wasze p.Paula i Gosia :)
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