
Witajcie kochani w piątym dniu tygodnia, czyli…..w piątek. To 

ostatni dzień w, którym będziemy poruszali tematykę związaną z 

latem, a dokładnie z jego smakami Zapraszamy na propozycję 

naszych zajęć  

 

 

19.06.2020 (piątek) 

Wysłuchajcie na początek uważnie wiersza "Smaki lata" Agaty 

Bober i wymieńcie letnie owoce. Jeśli macie możliwość spróbujcie 

ich, powiedzcie jak smakują i z czym możemy je jeść? Opiszcie, jaki 

mają kolor, kształt i wielkość.  

Gdy słoneczko latem świeci, 

cieszą się niezmiernie dzieci, 

bo niedługo cały kraj 

opanuje owocowy raj! 

 

Będą wiśnie i czereśnie. 

I porzeczki będą wreszcie. 

Agrest, arbuz i malinki - 

dla chłopczyka i dziewczynki.    



Już nie wspomnę o truskawkach, 

w lodach, shake'ach czy sałatkach. 

 

Szykuje się mama, szykuje się tata,   

na odkrywanie z dziećmi smaków lata!  

 
Jeśli nie macie wspominanych owoców spójrzcie na obrazki  

i  rozwiążcie poniższe zagadki słowne oraz powiedzcie, które są 

owocami lata  Podzielcie nazwy owoców na sylaby i głoski 

 

 Czarna porzeczka 

 

Malina Czereśnia 

  



 Agrest Jeżyna 

 

 

 

                      Pomarańcza  

 

 

 

 

                 Wiśnie                                                Czerwona porzeczka  

 

 

 



 
      Jabłka       Gruszki 

 

  

Orzech włoski           Śliwka 

 

 
Cytryna  

 

 



Na małych krzaczkach w promieniach słonka dojrzewają. 

Są słodkie i pyszne, i czerwony kolor mają.   (truskawki) 

 

Ładnie pachnie żółta skórka. Kwaśny mają smak. 

Zawierają witaminy, wiemy, że to są…  (cytryny) 

 

Jakie to na drzewie dojrzewają przysmaki, 

które lubią jeść dzieci, dorośli i szpaki?  (czereśnie) 

 

Pomarańczowa jak marchew jest, ale okrągła też.  (pomarańcza) 

 

Babcia pestki z nich wydłubie i sok słodki z nich wyciśnie, 

albo kompot ugotuje lub do ciasta doda...  (wiśnie) 

 

Gdy tylko lato się zaczyna, na krzaku dojrzewa czerwona...  (malina) 

 

Mnóstwo w niej witamin i kształt ma kuleczki. 

Najsmaczniejszy i najzdrowszy sok z czarnej...  (porzeczki) 

 

Spadają z drzewa w twardej skorupie. 

Lubią je dzieci i wiewiórka ze smakiem je chrupie.  (orzechy) 

 

 

Z zagadkami poradziliście sobie super, nie były trudne   

Zapraszamy teraz  "Owocowy deser" - działania kulinarne 

Poproście rodziców, by zachęcili Was do skosztowania każdego 

owocu, jaki posiadacie, oczywiście po wcześniejszym ich umyciu. 

Spróbuje opisać jego smak (słodki, kwaśny) i wykonajcie wspólnie z 

rodzicami dowolny deser owocowy (sałatkę, koktajl, mus). 

 

 

 



A teraz zapraszamy na wykonanie karty pracy „Dopasuj owoc”  z 

jego częścią.  

 

  



Na zakończenie zapraszamy na chwilkę gimnastyki na zabawę 

ruchowo-naśladowczą "Sałatka owocowa" 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=Vkiw9i_mQSo&feature=emb_logo 

 

 
 

Poniżej zajęcia od nauczyciela wspomagającego oraz kilka kart pracy 

dla starszych i młodszych naszych przedszkolaków z grupy 

Pajacyków  Przyjemnego weekendu kochani!! 

„Kształtowanie orientacji w przestrzeni” 

1. Oglądanie wspólnie z rodzicami książeczek, obrazków, 

albumów przedstawiających porę roku: lato 

2. Zwrócenie uwagi na lato w ogrodzie, wskazywanie przez 

dziecko co jest „wysoko” (słońce, ptaki), co jest „nisko”(trawa, 

kwiaty, żaba), co jest „na” (płocie, drzewie) i co jest 

„pod”(liściem, drzewem) 

3. Przeliczanie ile elementów jest wysoko, a ile nisko. Słuchanie 

piosenki o lecie aktualnej porze roku na youtubie  

 

„Wakacyjna zdjęcie” 

1. Rysowanie przez rodzica dowolnej wielkości koła 

2. Wypełnianie przez dzieci kawałkami podartego papieru ramki z 

dowolnego papieru do ramki na zdjęcie  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=Vkiw9i_mQSo&feature=emb_logo


 

 

 

 

 



 
 



 



 
 



 

 

 

 

 

 
 



 



 

 
 



A oto propozycje gier interaktywnych 

 

„Jakie to owoc?” -  https://wordwall.net/pl/resource/3021611/jakie-owoce- 
 

„Krzyżówka – owoce” 
https://wordwall.net/pl/resource/2171862/krzy%C5%BC%C3%B3wka-owoce 
 

 
 

 

 „Sortowanie warzywa /owoce” -

https://wordwall.net/pl/resource/1163053/sortowanie-warzywa-owoce 

 

„Połącz w pary” - 

https://wordwall.net/pl/resource/2009590/rewalidacja/owoce 

 

 „Jaki to owoc przeczytaj” 

https://wordwall.net/pl/resource/2727554/owoce 

 

https://wordwall.net/pl/resource/3021611/jakie-owoce-
https://wordwall.net/pl/resource/2171862/krzy%C5%BC%C3%B3wka-owoce
https://wordwall.net/pl/resource/1163053/sortowanie-warzywa-owoce
https://wordwall.net/pl/resource/2009590/rewalidacja/owoce
https://wordwall.net/pl/resource/2727554/owoce

