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„Jemy zdrowo i kolorowo!” 

 

Dzisiaj będzie zdrowo, warzywnie i owocowo: D 

 

 

1. Na początek poranna rozgrzewka! 

 

Pani Sandra bardzo prosiła, aby zaprosić Was do kilku zabaw z rytmiki:) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR0xhxJzoaRKX-

NzRnsv5iA3bd3vque6qNrzAg7-ilU6  

 

 

2. A teraz zapraszam was na animowany wierszyk!  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=2t-cslxPlV8 

 

Czy już kiedyś go słyszeliście? 

Czy pamiętacie jego tytuł i autora? („Na straganie” Jan Brzechwa) 

Czy potraficie wymienić warzywa, które wystąpiły w teatrzyku? 

 Ile porcji warzyw i owoców powinniśmy jeść w ciągu dnia? Dlaczego? Co zawierają? 

 

 

3. „Na straganie" - zróbmy zakupy bez wychodzenia z domu, świetnie się przy tym bawiąc!  

 

 

W załączniku znajdziecie plik "Lista zakupów" z obrazkami do zabawy, jeśli nie macie 

możliwości ich wydruku, wytnijcie z gazetek reklamowych ich ilustracje:) 

 

Na czym polega zabawa? 

Na dywanie rozkładamy obrazki przedstawiające różne warzywa i  owoce. Wybierzcie 

losowo jedną z   list zakupów. Spróbujcie w jak najkrótszym czasie zebrać wszystkie 

produkty z listy do koszyka :) 

 

 Następnie sami może tworzyć listy zakupów wykorzystując do tego cyfry oraz małe obrazki 

owoców i warzyw. Tym razem musicie włożyć do koszyka dokładnie tyle owoców i warzyw, 

ile wskazuje cyfra na liście zakupów. 

 

 Zachęcam również do wersji zabawy w języku angielskim - zbierając owoce i warzywa do 

koszyka, spróbujcie nazywać je po angielsku:) 

 

 

 

4. „Co lubisz jeść?" - powtórzcie nazwy owoców i warzyw po angielsku:) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo  
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      5.       Przy wiosennym śniadaniu też się można dobrze bawić!, np. w "BYSTRE OKO" 

 

Siedząc przy śniadaniu pobawcie się w "bystre oko". Przyjrzyjcie się jak wygląda stół, co jest 

na nim ułożone, w jaki sposób. Następnie odwróćcie się, a mama lub tata zmienią miejsce 

jakiegoś przedmiotu, bądź zabiorą jedną rzecz. Gdy pozwolą Wam już spojrzeć,  przyjrzyjcie  

się  i  spróbujcie odgadnąć, co się zmieniło. Po  „rozwiązaniu”  zagadki  powiedzcie  ile  sylab 

ma  nazwa  ukrytej/zmienionej  miejscem  rzeczy oraz jaką głoskę słyszycie na początku i na 

końcu wyrazu? Później to Wy możecie zadać rodzicom zagadkę:) 

 

   6.   "Zgaduj - zgadula" 

 

Spróbujcie z zasłoniętymi przepaską oczami, za pomocą dotyku, węchu i smaku odgadnąć 

jaki to owoc lub warzywo wkłada Wam do buzi mama lub tata . Świetna zabawa z rodzicami! 

Możecie później zamienić się rolami! 

 

Jeśli obawiasz się spróbować nowych smaków, to zjedz ulubiony owoc lub warzywo. Jaki ma 

smak? Słodki, kwaśny, a może gorzki? 

 

  7.     Coś zdrowego na kanapkę? Pobawmy się w Wiosennych Ogrodników! 

 

Załóżcie wiosenną hodowlę szczypiorku https://www.youtube.com/watch?v=2dj5BCY1OAc 

 

lub fasoli https://www.youtube.com/watch?v=yztFDxDw2rQ 

 

albo ziemniaka http://frajdap.blogspot.com/2016/04/ziemniak-z-parapetu.html 

 

  

  8.       Czas by zostać kucharzem!  
 

Kto podejmie wyzwanie i przygotuje pyszne, zdrowe kanapki? Albo sałatkę? A może ktoś 

pomoże rodzicom w gotowaniu obiadu? Życzę SMACZNEGO!!! 

 

  

    9.       „Jarzynowa Gimnastyka” – poruszajcie się przy znanej Wam muzyce, tak jak 

robiliśmy to na naszej rytmice :)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs 

 

 

10. Dla chętnych dołączam kilka zadań w załączniku. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2dj5BCY1OAc
https://www.youtube.com/watch?v=yztFDxDw2rQ&fbclid=IwAR25l_2sZg91EWXMkC_Ss3b2eHcIqjtWpsSUkS8pYFsuIwk523kR4il8D1Q
https://frajdap.blogspot.com/2016/04/ziemniak-z-parapetu.html?fbclid=IwAR33NK-OUODocY3NtOr7A555mx1oXtclT9036DXS3nvMi1lytTj18UyZ-_0
https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs


 

 


