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Temat ogólny: Idzie jesień… przez ogród i sad 

 

Poniedziałek 

Temat: Owoce i warzywa 

• Przywitanie „Wszyscy są, Witam was…” 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem piłek i szarf. 

• Ćwiczenia oddechowe W sadzie. Dzieci stoją prosto, wykonują wdech nosem, 

podnoszą obie ręce w górę i sięgają po wiszący na drzewie owoc. Wypuszczają 

powietrze ustami i opuszczają ręce – wykonują skłon, zostawiając owoc w koszu.  

• Ćwiczenia logopedyczne „Język w sadzie”. 

• Oglądanie i nazywanie owoców i warzyw. Segregowanie warzyw i owoców według tej 

samej kategorii (kolor, kształt, wielkość, występowanie nad ziemią lub pod ziemią). 

• Zorganizowanie w sali kącika tematycznego Stragan. 

• Oglądanie książeczek o owocach i warzywach. Dzieci sprawdzają, które z warzyw i 

owoców przedstawionych w książeczkach znajdują się w kąciku tematycznym. 

Przyporządkowują do każdego obrazka owoc lub warzywo i porównują, czy tak samo 

wygląda. 

• Wykonanie toreb na zakupy z ekologicznych torebek papierowych. 

• Zabaw bieżna W sadzie – Nauczyciel gra na tamburynie, dzieci biegają po sali. Na 

przerwę w grze naśladują poszczególne czynności: wdrapywanie się na drzewo, 

zrywanie jabłek itd.  

• Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Pilnujemy zbiorów. Dzieci naśladują 

psy, które pilnują zbiorów gospodarza. Poruszają się na czworakach. Na sygnał 

(dźwięk trójkąta) psy zasypiają. Na podwójny sygnał (dwa uderzenia w trójkąt) psy 

budzą się i wracają do sadu. 

• Zabawa ruchowa z elementem równowagi przy użyciu woreczków gimnastycznych – 

Kto potrafi? 

• Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmuller Patisony. 

• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. 

• Zabawa dydaktyczna Magiczne pudełko. Nauczyciel pokazuje dzieciom dwa okazy 

owoców i warzyw. Dzieci dotykają każdego owocu i warzywa. Następnie jedno 

dziecko odwraca się tyłem, a nauczyciel chowa do pudełka wybrany przez siebie okaz. 

Dziecko za pomocą dotyku próbuje odgadnąć, jaki okaz został włożony do pudełka. 

• Szukanie ukrytych owoców i warzyw. Nauczyciel chowa w sali dowolne 

warzywo/owoc, a dzieci mają za zadanie je odnaleźć. 

• Zabawy tematyczne w kąciku Stragan. 



• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

Wtorek 

Temat: Witaminki z zieleninki 

• Przywitanie. Nauczyciel wita dzieci, wymawiając głośno ich imiona. Powitane dzieci: 

wstają i się kłaniają. 

• Gimnastyka poranna. 

• Ćwiczenia oddechowe – leżenie na plecach, oczy zamknięte. 

Wdech przez nos – brzuch unosi się do góry; 

wydech ustami – brzuch opada. 

• Ćwiczenia logopedyczne – naśladowanie głosów zwierząt, dźwięków z otoczenia 

wydawanych przez różne pojazdy itp. (ze zmienną głośnością): 

„Osiołek” – naprzemienne wymawianie samogłoski: io, io, io…. 

„Wąż” – na wydechu wymawiamy spółgłoskę: ssss…. 

„Samochód policyjny” – eo eo eo…. 

„Wiatr” – sz sz sz…. 

• Wypowiadanie się na temat obrazków przedstawiających zachowania dzieci, które 

sprzyjają lub nie sprzyjają zdrowemu odżywianiu. 

• Usprawnianie ręki – Mąkowe zagadki. Dzieci palcem rysują na tacce z mąką. Dzieci 

nawzajem zgadują, co narysowały. 

• Wysłuchanie piosenki Owoce i warzywa. 

• Omówienie tekstu piosenki. 

• Wyjaśnienie dzieciom, co to są witaminy i dlaczego są tak ważne. 

• Zabawa przy piosence Owoce i warzywa. 

• Zabawa ruchowa Klaśnij, kiedy zobaczysz… Nauczyciel pokazuje obrazki owoców, o 

których była piosenka. Ustala z dziećmi sposób reakcji na podniesienie w górę 

konkretnego obrazka, np. gruszka – dzieci klaszczą, śliwka – kucają itd. 

• Zabawa ruchowa Berek. Dzieci uciekają przed berkiem. Dotknięte dziecko zostaje 

nowym berkiem. 

• Rozmowa z dziećmi i przypomnienie o konieczności mycia warzyw i owoców przed 

spożyciem. 

• Zabawa połączona z degustacją owoców i warzyw. 

• Twórcza praca plastyczna Witaminki. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Środa 

       Temat: Owocowa matematyka 

• Przywitanie. Nauczyciel zaprasza do koła dzieci, które lubią kompot z wymienionych 

owoców, np.: z jabłek, gruszek, malin i porzeczek itd. 



• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

• Ćwiczenia oddechowe Wiatr i owoce. Każde dziecko otrzymuje od nauczyciela 

sylwetę jabłka z kolorowego papieru i słomkę do napojów. Dzieci starają się 

dmuchając na papierowe jabłko, przesunąć je od startu do mety. 

• Ćwiczenia logopedyczne „Przygody Języczka-Wędrowniczka" 

Nauczyciel opowiada bajkę, w czasie, której dzieci wykonują określone ruchy warg, 

języka. 

• Zabawa czytelnicza – Nauczyciel wraz z dziećmi ogląda ilustracje drzew w sadzie i 

zdjęcia owoców w książkach. Podaje nazwy drzew i owoców. 

• Zabawa dydaktyczna Jaki to owoc? Nauczyciel umieszcza na tacy różne owoce. 

Pokazuje kolejno owoce, wymienia ich nazwę oraz podaje wybraną cechę. Dzieci 

przekazują sobie wybrany owoc, oglądają go i próbują dodać kolejną cechę, np. 

jabłko jest: słodkie, twarde itd. Dzieci określają wielkość, kształt, gładkość skórki, 

twardość i kolor. 

• Ćwiczenia twórcze. Dzieci kończą zdanie: Z jabłek zrobię… 

• Zabawa dydaktyczna Tyle samo owoców. Nauczyciel rozdaje dzieciom podkładki z 

filcu i wycięte z filcu sylwety jabłek, gruszek i śliwek. Prosi, by każde dziecko położyło 

przed sobą tyle samo owoców, ile nauczyciel trzyma w ręce. 

• Układanie drzewa z klocków w kształcie figur geometrycznych. 

• Zabawa w kole z piłką – Owocowy telefon. Dzieci siedzą w kole z rozsuniętymi 

prostymi nogami i turlają do siebie piłkę, wymieniając nazwy owoców. 

• Nauczyciel chowa w różnych miejscach w sali tyle warzyw/owoców, ile jest dzieci. 

Zadaniem każdego dziecka jest przyniesienie jednego warzywa/owocu. 

• Zajęcia kulinarne – Nauczyciel kroi jabłka na plastry. Dzieci z pomocą nauczyciela 

nawlekają je na sznurek, robią z jabłek korale. 

• Przygotowanie kącika Spiżarnia. Rozmowa na temat przetworów na zimę.  

• Praca plastyczna Drzewa owocowe 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Czwartek 

Temat: Warzywna układanka 

• Przywitanie Czy to warzywo? Czy to owoc? Nauczyciel wymienia nazwy warzyw, 

owoców i innych produktów. Gdy wymieni nazwę warzywa lub owocu, dzieci 

podnoszą kciuk na znak aprobaty; gdy powie nazwę innego produktu, dzieci 

opuszczają kciuk. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem piłek. 

• Ćwiczenia oddechowe. Dzieci siedzą przy stolikach, na których leżą różniej wielkości 

papierowe owoce. Na środku stołu znajdują się papierowe talerzyki. Za pomocą 

słomek (wciągając powietrze) dzieci przenoszą sylwety owoców na talerzyki 

(wydmuchują powietrze). 



• Ćwiczenia logopedyczne. 

• Rozmowa tematyczna – Co zjadamy? Omówienie zasad zdrowego żywienia, 

oglądanie zdjęć produktów spożywczych wyciętych przez nauczyciela. 

• Zabawa rytmiczna do piosenki Owoce i warzywa. 

• Zabawa badawcza Co warzywa mają w środku? Nauczyciel wybiera z kącika 

warzywnego po dwa dowolne warzywa, pokazuje je dzieciom, a one podają ich 

nazwy. Nauczyciel kroi warzywa na plastry, pokazując dzieciom ich przekroje – 

podłużny i poprzeczny. 

• Zabawa Warzywna wyszukiwanka. Dzieci szukają w sali przedmiotów w kolorze 

wymienionym przez nauczyciela, np. Pokażcie mi coś w takim kolorze jak pomidor itd. 

• Zabawa dydaktyczna Zapachy jesieni. Dzieci siadają w kole i wąchają wybrane przez 

siebie warzywa. Określają, czy jest to przyjemny zapach, nazywają warzywa. 

Następnie nauczyciel zasłania wybranemu dziecku oczy i daje do powąchania 

wybrane warzywo, a dziecko podaje jego nazwę. 

• Zabawa Prawda czy fałsz? Dzieci otrzymują kartoniki z uśmiechniętą buźką i smutną 

buźką. Używają ich do oznaczenia prawdy lub fałszu w podanych zdaniach przez 

nauczyciela: 

Jedzenie owoców jest zakazane. 

Z winogron robi się sałatkę. 

Owoce są bardzo zdrowie itd. 

• Chodzenie po trasie w kształcie owocu (jabłka, gruszki itd.), ułożonej ze skakanek i 

sznurka. 

• Składanie pociętych warzyw w całość. Nauczyciel układa przed dziećmi połówki 

wybranych warzyw. Dzieci łączą pasujące połówki i układają całe warzywa. 

• Cudaki z warzyw – układanie na talerzykach, wymyślonych przez dzieci cudaków z 

pociętych na części warzyw. 

• Praca plastyczna – wykonanie odbitek z matryc zrobionych z warzyw. 

• Zabawy w kąciku kulinarnym według pomysłów dzieci. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Piątek 

Temat: Owocowe szaszłyki 

• Przywitanie Witamy się… Na hasło nauczyciela: Witamy się… dzieci witają się 

wskazaną częścią ciała, np. Witamy się brzuchami, witamy się nosami itd. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem szarf. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem piórek. Dzieci siedzą przy stolikach i 

dmuchają piórko do koleżanki lub kolegi.  

• Ćwiczenia logopedyczne usprawniające język: 

-wysuwanie języka na zewnątrz i cofanie go w głąb jamy ustnej, 

-dotykanie językiem nosa, brody, 

-dotykanie językiem kolejno górnych zębów, 



-wysuwanie czubka języka w lewo, w prawo do kącików ust, 

-kląskanie językiem, 

-dotykanie czubkiem języka górnych zębów i dolnej wargi. 

• Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej. Dzieci składają w całość pocięte obrazki 

owoców i warzyw. 

• Zabawa dramowa Co robię? Wybrane dziecko prezentuje wymyśloną czynność np. 

jazda na rowerze, jedzenie jabłek itd. Zadaniem grupy jest odgadnąć, jaką czynność 

pokazuje dziecko. 

• Slalom owocowo-warzywny. Nauczyciel rozkłada na ziemi jabłka i dynie. Zadaniem 

dzieci jest wykonać slalom między nimi. 

• Szukanie ukrytych owoców i warzyw. Nauczyciel chowa wybrane owoce i warzywa. 

Dzieci muszą odnaleźć wskazane przez nauczyciela warzywo lub owoc i przynieść do 

niego. 

• Zabawa Małe warzywa i duże warzywa. Dzieci przedstawiają dane warzywo swoim 

ciałem, zwracając uwagę na jego wielkość. Np. duży pomidor – mogą usiąść po 

turecku, dłonie oprzeć na biodrach, mały pomidor – zwijają się w jak najmniejszy 

kłębek. 

• Praca plastyczna – lepienie owoców i warzyw z plasteliny. 

• Słuchanie wiersza J. Brzechwy Na straganie.  

• Inscenizacja wiersza przy użyciu wykonanych przez nauczyciela kukiełek warzyw 

występujących w wierszu. 

• Rozmowa na temat wiersza. Dzieci wypowiadają się na temat wiersza. Nauczyciel 

zadaje pytania: 

- Jakie warzywa występowały w wierszu? 

- O co kłóciły się warzywa? 

- Które warzywo najbardziej wam się podobało? 

• Zabawa muzyczno-ruchowa Zbieramy owocowe. Dzieci poruszają się po sali przy 

dźwiękach skocznej muzyki. Kiedy usłyszą muzykę wolną, naśladują zbieranie 

owoców, które leżą pod drzewami. 

• Zabawa Sałatka owocowa. Dzieci siedzą w kole. Losują kartoniki z obrazkami 

owoców. Nauczyciel i chętne dziecko mówi, z jakich owoców robi sałatkę, np.: Robię 

sałatkę z jabłek i gruszek. Dzieci, które mają te owoce na kartonikach, zamieniają się 

miejscami między sobą. Hasło: Sałatka owocowa jest sygnałem, aby miejscami 

zamieniły się wszystkie dzieci. 

• Swobodne improwizacje ruchowe przy piosence Owoce i warzywa. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 


