
Witam Wysyłam kolejne propozycje zabaw na ten tydzień dla Adama w ramach zajęć 

korekcyjno-kompensacyjnych. 

Poniedziałek 18.05.2020  

Temat „Owoce i warzywa” 

Cele zajęć: 

 ćwiczenia usprawniające sprawność palców i dłoni 

 ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną 

 ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 utrwalenie nazw podstawowych owoców i warzyw 

 utrwalenie przeliczania do 3. 

 

 „Witaminy” – zabawa dydaktyczna. Proszę przeczytać dziecku poniżesz wierszyki o 

owocach i warzywach. Proszę wytłumaczyć dziecku, że owoce i warzywa zawierają 

dużo witamin, które są potrzebne, aby być zdrowym i dlatego trzeba je jeść. Proszę 

zachęcać dziecko do jedzenia owoców i warzyw i próbowania nowych smaków. 

 

Jedz marchewki surowe, 

bo są smaczne i zdrowe. 

do tego jabłuszko, 

a szepnę Ci na uszko, 

że  przez te witaminki 

mamy wesołe minki. 

 

Czy to jabłko, czy to gruszka, 

chętnie wskoczą mi do brzuszka. 

może śliwka, banan też, 

chcesz być zdrowy - wszystko zjesz. 

 

 



 „Owoce” – proszę pokazać dziecku poniższe obrazki przedstawiające owoce i 

wspólnie  z nim utrwalić ich nazwy (jabłko, arbuz, truskawka, pomarańcza, banan,  

gruszka). Następnie proszę wymieniać nazwy owoców, natomiast zadaniem dziecka 

jest wskazanie odpowiedniego z nich. 

 

 
 

 

 Czynności samoobsługowe – proszę zwracać uwagę dziecka na samodzielne i 

estetyczne spożywanie posiłków oraz posługiwanie się sztućcami. 

 



 

 Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Mieszanie zupy”. Dziecko stoi na dywanie w 

lekkim rozkroku. Oburącz trzyma kijek, dużą łyżkę. Kulistymi ruchami naśladuje 

mieszanie w zupie chochlą w prawą i lewą stronę. 

 

 

 „Warzywa” – proszę pokazać dziecku poniższy obrazek i wspólnie powtórzyć z 

dzieckiem podstawowe warzywa (pomidor, dynia, papryka, marchewka, ziemniak, 

kukurydza, cebula, ogórek, brokuł, cukinia). 

 

 

 

 „Liczymy owoce i warzywa” – zabawa matematyczna. Proszę wspólnie z dzieckiem 

przeliczyć owoce i warzywa znajdujące się na poniższych obrazkach (utrwalenie 

liczenia do 3). 

 



 Trening czystości – proszę zwracać uwagę dziecka na samodzielne korzystanie z 

sedesu. 

 

 

 „Witaminowe kolorowanki” – zabawa grafomotoryczno – plastyczna. Zadaniem 

dziecka jest poprowadzić kredką po śladzie, a następnie pokolorować obrazki. 

 



 
 

 Czynności porządkowe i higieniczne – proszę zwrócić uwagę dziecka na odłożenie na 

miejsce kredek oraz umycie rąk. 

 

 Na zakończenie proszę włączyć dziecku piosenkę o warzywach i owocach „Olimpiada 

w Jarzynowie” (link poniżej). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H0d-zG2Z2-g 

 

 

 

        Miłej pracy 

        Anna Drożdżewicz 

https://www.youtube.com/watch?v=H0d-zG2Z2-g

