
Temat kompleksowy: „Wiosna na wsi”  

Termin realizacji: 13.04.2020.- 17.04.2020r.  
Wtorek dn.14.04.2020r. 

 

Kochane Dzieci! 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji kulinarnej. Na początek przywitamy się piosenką o 

zdrowym odżywianiu. Wiem, że doskonale ją znacie, dlatego zachęcam do śpiewania i pokazywania 

 W kolejnej części zajęć dowiecie się czym jest dieta oraz czym są nowalijki. Następnie, wspólnie z 

rodzicami wykonacie wiosenną sałatkę warzywną. Na koniec dzisiejszych zajęć zrobicie warzywne 

karty pracy.  

Bawcie się dobrze  

 

Część I  

Posłuchajcie i zaśpiewajcie na początek piosenkę, którą na pewno bardzo dobrze znacie  

(poniżej link do piosenki) 

https://www.youtube.com/watch?v=1bmJ4Zlj_B4 

 

Część II 

1. Kochane dzieci, na początek zrobimy sobie zabawę dydaktyczną: ,,Jak żyć zdrowo – prawda 

czy fałsz”. Usłyszycie hasła. Jeśli zgadzacie się z nimi – klaszczecie w ręce i mówicie: ,,Tak, to 

prawda!”; jeśli się nie zgadzacie z nimi – tupiecie nogami mówiąc: ,,Nie, to nieprawda!”. 

 

-Należy jeść dużo owoców i warzyw; 

-Myjemy owoce i warzywa przed jedzeniem; 

https://www.youtube.com/watch?v=1bmJ4Zlj_B4


-Brak witamin sprzyja zdrowiu; 

-Myjemy ręce przed jedzeniem; 

 -Warzywa i owoce nie zawierają żadnych witamin; 

-Nie należy jeść dużo przed snem; 

-Pożywienie należy połykać w całości; 

-Owoce i warzywa to bogate źródło witamin; 

-Słodycze dbają o ładny i zdrowy wygląd naszych zębów; 

-Warzywa, owoce i produkty mleczne niszczą nasze zdrowie; 

-Hamburgery są bardzo zdrowe. 

A teraz powiedzcie mi drogie dzieci, czy wiecie co to jest dieta? (swobodne wypowiedzi 

dzieci) 

Dieta to  sposób odżywiania, w skład który wchodzi to co i ile jemy oraz pijemy w ciągu dnia. 

Każdy człowiek stosuje jakąś dietę. Odpowiednia dieta powinna opierać się o zasady 

zdrowego żywienia. 

 

Dlaczego zdrowa dieta jest ważna dla naszego zdrowia? ( swobodne wypowiedzi dzieci). 

 

Należy pamiętać, że zdrowa dieta wraz z aktywnością fizyczną jest niezwykle ważna dla 

utrzymania dobrego stanu zdrowia. Pozwala uniknąć wielu chorób, które niejednokrotnie 

rozwijają się przez wiele lat w organizmie, jako skutek spożywania zbyt dużej lub 

niewystarczającej ilości określonych składników pokarmowych. Odpowiednia dieta bywa 

również często podstawową metodą leczenia wielu chorób i dolegliwości. 



 

A teraz przyjrzyjcie się obrazkowi. Jakie tam znajdują się warzywa? Czy potrafisz wszystkie 

wymienić?  

Wszystkie te warzywa, które tu widzicie to NOWALIJKI. Czy wiecie co to są nowalijki? 

Nowalijki to młode warzywa, które po raz pierwszy pojawiły się tej wiosny. Do popularnych 

nowalijek należą: rzodkiewka, pomidor, sałata, ogórek, szczypiorek, rzeżucha, natka pietruszki. 

Nowalijki możemy uprawiać w domu, pod tunelem foliowym i w gruncie. 

 

Zachęcam do obejrzenia odcinka programu „Domowe przedszkole – Wiosenne nowalijki” 

https://www.youtube.com/watch?v=s-7VvcVtKJ0 

2. Wiosenna sałatka warzywna. 

A teraz, drogie dzieci, proszę was o przygotowanie kilku warzyw : rzodkiewka, sałata, ogórek 

pomidor, papryka. Jeśli nie macie wszystkich warzyw, nic nie szkodzi - sałatka na pewno i tak 

będzie pyszna  

https://www.youtube.com/watch?v=s-7VvcVtKJ0


 

Na początku pamiętajcie o najważniejszym – myciu rąk oraz warzyw! 

Dziś zrobicie sałatkę warzywną. Z pomocą rodzica pokrójcie warzywa, które chcecie, żeby 

znalazły się w waszej sałatce. Pamiętajcie o ostrożnym używaniu noża. Warzywa możecie 

wymieszać ze śmietaną lub oliwą z oliwek. 

 

Zróbcie zdjęcia lub filmiki jak wykonujecie sałatkę i poproście rodziców o wysłanie ich do 

mnie Chętnie zobaczę jak wam poszło. 

 

 
 

Część III 

Na koniec wykonajcie karty pracy, które załączam poniżej. 

 

Powodzenia  

Nauczyciele : Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


