
Oto dzisiejsze  propozycje  

 

1. Warzywa i owoce - rozwiązywanie zagadek słownych; zwrócenie uwagi na 

walory zdrowotne warzyw i owoców. 

 

Warzywa 

 

Zagadka o cebuli                                        Zagadka o marchewce 

Gdy ją obieramy,                                         Jest pomarańczowa  

łezki ocieramy.                                             i wiele witamin w sobie chowa. 

 

Zagadka o kapuście                                    Zagadka o pietruszce 

Jak się zwie ta główka?                                Każdy odgadnie tę zagadkę. 

Będzie z niej surówka.                                 Ma biały korzeń i zieloną natkę. 

 

Zagadka o pomidorze                                 Zagadka o buraku 

Nie pomylisz go z ogórkiem,                        Ma gruby brzuszek                

bo ma znacznie cieńszą skórkę,                    i ogonek mały.                       

a w dodatku z każdej strony                          Będzie z niego pewnie,                                                

jest okrągły i czerwony.                                barszczyk doskonały.                                      

 

Zagadka o ogórku                                       Zagadka o ziemniaku 

Latem w ogrodzie wyrósł zielony,               Pod krzakiem w polu 

a zimą w słoiku leży kiszony.                       rośnie ich wiele. 

                                                                      Dzieci je chętnie 

                                                                      pieką w popiele. 

 

 



 

Zagadka o fasoli                                             Zagadka o selerze                     

To dobrze znana                                               Biała bulwa pomarszczona, 

roślina strączkowa,                                           do rosołu wymarzona. 

może być ,,Jaśkiem”                                       

albo szparagowa.                                           

  

Owoce 

 

Zagadka o jabłkach                                       Zagadka o gruszce 

Na jabłonce dojrzewają,                                  Ma gruby brzuszek 

Skórka na nich lśniąca, gładka.                       i kolor żółto - zielony. 

Na jesieni z drzew spadają.                             Będzie z niej w zimie, 

To soczyste, pyszne … .                                  kompot wymarzony.                                                                       

 

Zagadka o śliwce                                          Zagadka o truskawkach   

Skórka fioletowa                                            Z grządki w ogródku 

a miąższ pod nią złoty.                                   zrywamy je rano. 

Smakuje wybornie,                                         Najlepiej smakują 

wszyscy wiecie o tym.                                    z pyszną śmietaną. 

    

Zagadka o czereśniach                                 Zagadka o arbuzie               

Te letnie owoce                                              Choć bardzo dojrzały,                    

z małymi pestkami,                                        zielony jest cały.                       

na zielonych ogonkach                                   Olbrzymi jak głowa.  

rosną parami.                                                  Słodki miąższ czerwony 

                                                                        w swoim wnętrzu chowa. 



 

Zagadka o bananie                                        Zagadka o pomarańczy                                 

Choć sam jest biały, ma żółtą skórę                Skórka pomarańczowa                                     

z zewnątrz wygląda jak ogórek.                      do obrania gotowa.                                           

Rośnie w Afryce, małpki go jedzą, 

co na gałęziach palmy siedzą. 

 

Zagadka o cytrynach                                     Zagadka o winogronach 

Ładnie pachną żółtą skórką,                            Wiele kuleczek na jednej gałązce, 

kwaśny mają smak.                                          Są fioletowe, zielone lub żółte jak        

Zawierają witaminy,                                        słońce. 

każdy wie, że to … .                                        Gdy je wysuszyć i włożyć  

                                                                         do skrzynki, 

                                                                         trafią na Twój  stół wspaniałe 

                                                                         rodzynki. 

                                                                

2. Stragan - zabawa tematyczna. 

Rodzic rozkłada różne warzywa i owoce w wyznaczonym miejscu. Następnie 

staje za ladą ,,straganu” i zachęca dziecko do zabawy w kupowanie: ,,Dzień dobry, 

co podać?”. 

Dziecko, używając form grzecznościowych, „kupuje” warzywa oraz owoce 

według określonej cechy, np. duża czerwona papryka, dwa małe ziemniaki, duże 

jabłko itp.  

Za kupiony towar dziecko ,,płaci” kasztanami lub innymi zamiennikami , np. 

jabłko - 1 kasztan (klocek). 

Na podobnej zasadzie można bawić się np. w sklep z zabawkami (mały niebieski 

samochód, duża czerwona ciężarówka, duża lalka itp.). Zanim dziecko otrzyma 

dany przedmiot,  musi określić jego cechy. 

 



3. Połącz część z całością - karty pracy. 

 (Dziecko może wskazać odpowiedź na monitorze komputera) 

 

 
 



 

 

 

 



 

4. Pokoloruj wybrany obrazek (załącznik nr 1 lub nr 2). 

 

 

Serdeczne uściski!  

 

Źródła: 

1. zagadkidladzieci.net 

2. www.przedszkoleprzyszlosci.fados.pl 

3. pl.pinterest.com 

4. allegro.pl 

 

 

http://www.przedszkoleprzyszlosci.fados.pl/

