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 Witamy Was i Waszych rodziców po świętach.

Pora wrócić do nauki. Przesyłamy zadania do wspólnej pracy z 
dzieckiem. Życzymy dobrej zabawy.

     
Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od uzupełnienia kalendarza.
Proszę, aby dziecko z pomocą rodzica wskazało dzień tygodnia, porę 
roku oraz pogodę jaką mamy w dzisiejszym dniu. W tym celu proszę 
skorzystać z  propozycji (link należy skopiować do przeglądarki). 
https://autyzmopole.pl/?p=4455

    Proszę teraz popatrzeć na przygotowaną instrukcję nakrywania do 
stołu. Robiliśmy to na zajęciach wiele razy. Życzymy powodzenia😊
  https://autyzmopole.pl/?p=3747

 

   Drodzy  uczniowie  wiecie  o  tym,  że  warzywa  i  owoce  są  bardzo
ważnym składnikiem naszej codziennej diety, a to dlatego, że zawierają
bardzo  dużo  witamin  potrzebnych  naszemu  organizmowi.  Jedząc
warzywa i owoce jesteśmy zdrowi i nie chorujemy. Powinniśmy zjadać 5
takich porcji w ciągu dnia. Może to być sok z owoców, mus owocowy,
jabłko, banan lub  owoc,który szczególnie lubimy. 

https://autyzmopole.pl/?p=3747
https://autyzmopole.pl/?p=4455


  Posłuchajcie piosenki  o soku z owoców, który czyni  cuda.  Możecie
poruszać się w rytm muzyki gdyż piosenka jest wyjątkowo skoczna.

 

Witaminy w owocach 
OdżywiaOwocowa piosenka
https://www.youtube.com/watch?v=Kn_XIj46Bo4

Prosimy teraz rodziców o przeczytanie krótkiego wiersza mówiącego o 
korzyściach płynących z jedzenia owoców. 

Smaczne są owoce

Smaczne są śliwki, jabłuszka,

wędrują z buzi do brzuszka. 

Smaczne są i bardzo zdrowe

gruszeczki, jabłuszka surowe.

Ładna buzia nie jest blada



gdy owoców dużo zjada.

I Marcysia i Stefanek -

każdy buzię ma rumianą.

  Popatrzcie teraz na ilustracje. Przypatrzcie się uważnie, spróbujcie 
nazwać te owoce i warzywa. Zapewne poradziliście sobie świetnie! 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.superkid.pl/zdrowe-odzywianie&psig=AOvVaw13MJpXDCgsKMFeyLJ6gsUj&ust=1586982991696000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCckb7i6OgCFQAAAAAdAAAAABAE


Popatrzcie na rysunek.Zapewne rozpoznajecie owoce i warzywa, 
waszym zadaniem jednak jest pokolorować tylko owoce.



Posłuchajcie teraz piosenki o witaminkach:

https://www.youtube.com/watch?v=nYg5TJhjOEs
Witaminki- piosenka
https://www.youtube.com/watch?v=gR8Pbw4gRng
Tekst z muzyką

  Proponujemy, abyście teraz razem ze wspomagającymi Was rodzicami, 
przygotowali sałatkę owocową. Do wykonania jej potrzebujecie ulubione 
owoce lub te, które akurat  macie w domu. Zanim jednak rozpoczniecie 
pracę, weźcie do ręki każdy owoc. Dotykajcie je, przypatrzcie się jaką 
mają skórkę, nazwijcie kolor owocu, powąchajcie i spróbujcie. Każdy 
owoc jest inny, różnią się fakturą, kolorem, zapachem i smakiem. 
Teraz czas na deser. Dla ułatwienia przygotowaliśmy kilka propozycji:

Sałatka nr 1  

Składniki:
1 gruszka
3 jabłka
garść winogron
2 łyżki soku z cytryny
listki mięty do dekoracji

Sałatka nr 2

Składniki:
1 grejpfrut
2-3 banany
2 kiwi
2 brzoskwinie
2 śliwki

Sposób przyrządzenia:
  Z listy składników można wybrać ulubione owoce,(lub takie, które są w 
domu):



-przed przystąpieniem do pracy należy umyć ręce,

-owoce dokładnie umyć,

 
- owoce obrać i pokroić na małe kawałeczki,



-wrzucić do miski i delikatnie wymieszać,

-skropić sokiem z cytryny, a na koniec udekorować listkami mięty, 
spożywać od razu.

-po zakończonej pracy pomóżcie mamie sprzątać. Brudne naczynia 
wkładamy do zmywarki.

-siadamy przy stole i z apetytem zjadamy pyszną, owocową sałatkę 
pełną witamin😊

Smacznego!!!

Przygotowaliśmy dla Was również fotografie owoców. Głośno 
wymawiajcie nazwy, zwróćcie uwagę na kolory.



 
 

 



 

Alfabet warzywno-owocowy,  piosenka
https://www.youtube.com/watch?v=5IQBQBvgjrg



Nauka owoców - bajka edukacyjna dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=ZeByYcmwDzc

  Teraz proponujemy wam wesołą zabawę, do której potrzebujemy tylko 
własnej dłoni. Nosi ona tytuł „Zajączki”. Rodzice, bądź domownicy 
proszeni są o dołączenie do zabawy. Mama lub tato postępują według 
instrukcji. Czynności możecie wykonywać w rytm 
muzyki.  Wystarczy skopiować link i wpisać do przeglądarki. Wszyscy 
gotowi? Zaczynamy!    Link https://youtu.be/Yp7v9o8OKqc

„Zajączki” – zabawa paluszkowa     

Ref  :Pięć  zajączków małych,  kica  na  polanie(rodzice  wraz  z  dziećmi
kicają po swojej domowej „polanie”).

1.Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? 

(pokazujemy  dłoń,  następnie  chowamy  jeden  paluszek,  pytając
dziecko  ile  nam paluszków pozostało).  W ten  sposób powtarzamy
kolejne zwrotki 

Ref: Pięć zajączków małych kica na polanie. 

    2.Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie?

ref: Pięć zajączków małych kica na polanie.            

https://youtu.be/Yp7v9o8OKqc


    3.Gdy się trzy schowają ile tu zostanie?

Ref: Pięć zajączków małych kica na polanie.

4.Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie?

Ref: Pięć zajączków małych kica na polanie.

      5.Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie?

  Pięć  zajączków  małych  już  do  mamy  kica.(Rodzic  przytula  się  do
dziecka). Kocha je ogromnie mama zajęczyca.(rodzic zaplata palce obu
dłoni i lekko kołysze splecionymi dłońmi, najpierw ten chwyt pokazujemy
dziecku,  potem,  pomagamy  dziecku.  Następnie  wykonujemy  ruchy
kołysania).

Życzymy miłej zabawy!

                                                                  Opracowała Marzena Marcjasz
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