
Witam wszystkich ☺ 

Ćwiczymy dzisiaj  produkty  żywnościowe. 

• tomato – pomidor 

• cheese – ser 

• carrot – marchewka 

• mushrooms – grzyby 

• salami – salami 

• pepper – papryka 

• onion – cebula 

 

� Przygotuj produkty żywnościowe, które można znaleźć w kuchni (możecie też przygotować karty obrazkowe lub 

wycinki z czasopism).  

 

• *Rozłóżcie produkty  na stole lub na podłodze. Dziecko przygląda się rysunkom,  następnie odwraca się tyłem, 

a wtedy rodzic usuwa jedną z karteczek. Dziecko odwraca się i mówi, której karty brakuje. Odłóżcie zabraną 

kartę z powrotem. W następnych kolejkach możesz usunąć więcej kart. 

• W dowolnej kolejności naśladuj jedzenie powyższych produktów. Dziecko zgaduje co zjadasz, np. Onion! 

• Narysuj kontury produktów żywnościowych i zacznij je kolorować innymi kolorami, niż te, które mają               

w rzeczywistości, np. niebieskim, fioletowym. Dziecko ma za zadanie wychwycić błąd, wybrać i nazwać właściwy 

dla danego produktu kolor. Np.: Tomato – red! (Pomidor – czerwony!); Carrot – orange! (Marchewka - 

pomarańczowy!) 

• *Poproś dziecko, by wyszło z pokoju. Wybierz kilka  dowolnych kart i ukryj je w różnych miejscach. Zaproś 

dziecko do pokoju i poproś, by spróbowało jak najszybciej je odnaleźć. Jeśli dziecko jest daleko od miejsca 

ukrycia jakiejkolwiek karty, mów: red, jeśli się zbliża, mów: orange, jeśli jest bardzo blisko, mów: green, aby       

je naprowadzić. Po znalezieniu każdej karty, dziecko mówi, co przedstawia obrazek. Kiedy zbierze karty, 

zamieńcie się rolami i powtórzcie zabawę. Jeśli zdecydujesz się odmierzać czas, wygrywa osoba, która szybciej 

znajdzie wszystkie karty. 

• Rodzic wkłada do nieprzezroczystego worka jeden lub więcej produktów,  których angielskie nazwy są znane 

dziecku. Dziecko dotyka produktu  przez materiał i próbuje zgadnąć, co to takiego. Następnie zagląda do 

worka, aby sprawdzić odpowiedź. 

* Można użyć prawdziwych produktów,  przygotowanych kart obrazkowych lub wycinków z czasopism. 

 

� Posłuchajcie piosenki „Let’s make a pizza”.   

https://www.youtube.com/watch?v=wkvfztlC2ho 

Dzicko wybiera z przygotowanych na początku  zajęć  kart  produkty,  które pojawiają się w piosence.  

 

� Przygotujcie pizzę wykorzystując przedstawione produkty  lub dodajcie swoje ☺ 

 

Pozdrawiam ☺ Pani Ewelina 



 


