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Temat dnia: Zdrowe odżywianie.  
 
 
Cele operacyjne 
 
Dziecko: 
- uważnie słucha czytanego wiersza, 
- potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści wiersza,  
- śpiewa piosenkę, 
- zapoznaje się z tematyką zdrowego odżywiania,  
- wykonuje pracę plastyczną. 
 
Metody: 
- słowna: wysłuchanie wiersza połączonego z rozmową na temat jego treści, 
- obserwacji: nazwanie poszczególnych owoców i warzyw,  
- czynna: wykonanie pracy plastycznej. 
 
Przebieg: 
 
1. Piosenka powitalna „Witaminki”.  

https://www.youtube.com/watch?v=BFZ7oKmn7WQ  
 
 

Gdzie mieszkają witaminki, 
Oj gdzie, gdzie? Oj gdzie, gdzie? 

Są w owocach i warzywach, 
To się wie! To się wie! 

 
Czy to marchew, czy malina, 

Czy to burak, czy cytryna, 
To w owocach i warzywach 
Zawsze mieszka witamina. 

 
Co nam dają witaminki, 

Oj co, co? Oj co, co?  
One dają samo zdrowie, 

To jest to! To jest to! 
 

Czy to marchew, czy malina, 
Czy to burak, czy cytryna, 

To w owocach i warzywach 
Zawsze mieszka witamina. 

https://www.youtube.com/watch?v=BFZ7oKmn7WQ


 
2. Owocowo – warzywny świat.  

 
Dziecko ma za zadanie nazwać poszczególne owoce i warzywa oraz 
otoczyć pętlą obrazki należące do poszczególnej kategorii warzyw 
i owoców.  

 
  



 
  



 
  



3. Wysłuchanie wiersza „Zdrowa żywność” – B. Forma (przeczytanego 

przez Rodzica).  
 

Warzywa, owoce 

chętnie zajadamy. 

Jesteśmy zdrowi 

siły dużo mamy. 

W nich witaminy  

ważne dla każdego, 

dla małego człowieka 

i dla dorosłego.  

Zatem zjadaj fasolkę, 

szpinak i rzodkiewkę. 

Pomidory, ogórki, 

seler i marchewkę. 

Grypy i katary, 

kaszel i anginy, 

opuszczą Cię latem 

oraz w czasie zimy.  

 

 

4. Rozmowa na temat wiersza.  

 

Rodzic rozmawia z dzieckiem wykorzystując poniższe przykłady pytań: 

-  Jak myślisz, co to są witaminy? 

-  Jakie warzywa występują w wierszu? 

-  Jak myślisz, dlaczego warto jeść dużo warzyw?  

 

  



5. „Bawimy się razem w kolorowym ogródku” - zabawa ruchowa. 

Dziecko ma za zadanie wykonać określoną ilość ruchów zgodnie z treścią 

zabawy.  

 

Jabłko, gruszka i daktyle – klaśnij w ręce razy tyle (klaskanie 3 razy), 

i kapusta, i ogórek – tyle razy podskocz w górę (4 podskoki), 

marchewka, pietruszka i bób – tyle razy przysiad zrób (3 przysiady), 

kalarepa i mak – za uszy się złap! 

 

 

  



6. Karta pracy.   

Pokoloruj zamieszczony obrazek. Następnie nazwij owoce widniejące 

na obrazku.  

 

 

 


