
Materiały do nauki zdalnej w grupie 5- 6-latków

Zajęcia 1.  Temat dnia: Co można zrobić z warzyw

1. Przeczytaj tekst wspólnie z rodzicem. On będzie czytał wyrazy, a ty będziesz mówił nazwy zdjęć 
i obrazków.



2. Zagadki warzywne.

Odgadnij, jakie to warzywo. 

Następnie podziel nazwy warzyw na sylaby (5-latki) i na głoski (6-latki).

Zawsze krągły i czerwony,

na kanapkę jest krojony.

Mama daje go do zupy,

robią z niego też keczupy. (pomidor)

Warzywo czerwone, wybornie smakuje,

gdy mama barszczyk z niego gotuje. (burak)

By kanapka świeża wciąż była,

mama do niej listki włożyła.

Chrupiące, zielone, pofalowane,

prosto z zielonej główki zerwane. (sałata)

Biały korzeń, zielona natka,

w zupie to jest niezła gratka.

Gdy witaminy C potrzebujesz,

natką wszystko posypujesz. (pietruszka)

Mama zawsze płakała,

kiedy z warstw ją obierała,

ale do zupy i sałatek

to wspaniały jest dodatek. (cebula)

Rośnie na polu głowa zielona,

przez kozy bardzo hołubiona.

Gdy bigos robisz jest w pierwszym rzędzie,

danie to bez niej się nie obędzie. (kapusta)



Gdy pokroisz mnie w plasterki,

włóż do szklanej salaterki -

- już mizerię pyszną masz,

na stół ją  z obiadem dasz. (ogórek)

Czerwona, żółta, zielona,

na stole surowa lub mielona.

W kuchni węgierskiej króluje

i w pysznym leczo dominuje. (papryka)

Chociaż zielona jest ta jarzyna,

kształtem kalafior przypomina.

W zielonej zupie sobie pływa

i na literkę "b" się nazywa. (brokuł)

Ma długie, zielone liście

i w rosole jest na liście.

A zasługa jego w tym spora,

że zawsze jest na niego pora. (por)

W strąkach zielonych zapakowany

słodki, przez dzieci bardzo lubiany.

Kulki wewnątrz zdrowe są,

czy już wiecie jak go zwą? (groszek)

3. Posłuchaj wiersza „Na straganie” Jana Brzechwy. 
https://www.youtube.com/watch?v=2t-cslxPlV8

Zadanie dla chętnych :) 
Tego dnia mieliśmy w planie wykonanie sałatki jarzynowej, dlatego zachęcam do przygotowania
takiej sałatki wspólnie z dzieckiem. To wspaniała okazja do poznania wyglądu, smaku i zapachu
warzyw, ale również do rozwijania mowy (dziecko wypowiada się na temat tego, jaka jest sałatka
np. jarzynowa, smaczna, kolorowa, zdrowa, łagodna….)

https://www.youtube.com/watch?v=2t-cslxPlV8


Zajęcia 2. Temat dnia: Warzywne odbijanki.

1.  Znajdź cienie warzyw.
Nazwij je i powiedz, co słyszysz (jaką głoskę) na początku ich nazw.

2. Odbijamy warzywa – wykonanie odbitek z matryc zrobionych z warzyw.

Do wykonania pracy potrzebne będą 
- warzywa np.: przekrojona na pół cebula, marchewka, ziemniak, liść sałaty lub kapusta pekińska,
- farbki plakatowe i pędzelek,
- kartka papieru.



 

Dzieci malują matryce z warzyw  lub maczają je w farbie (przygotowanej na talerzyku) i odbijają 
na papierze według własnego pomysłu.



Zajęcia 3. Temat dnia: Liczymy owoce.

1. Nazwij warzywa na obrazku. Pokoloruj i policz warzywa. Potem narysuj w kółkach po jednym 
warzywie, które powtórzyło się: 4, 6, 8 i 9 razy.

2. Ile warzyw jest w koszyku? - zabawy matematyczne z warzywami.
Potrzebne będzie 6 dowolnych warzyw (lub klocki / liczmany, które je zastąpią).
Mówimy np.

• W koszyku miałeś 4 marchewki, ale na straganie kupiłeś jeszcze 2. Ile marchewek masz 
teraz w koszyku?

Prosimy dziecko o pokazanie tego zadania za pomocą warzyw (Dziecko bierze 4 marchewki, a 
potem jeszcze 2. Liczy ile jest ich w sumie.) itp.

• Kupiłaś na straganie 6 ziemniaków. 3 wrzuciłeś do zupy. Ile ziemniaków zostało?

 (Dziecko bierze 6 ziemniaków, potem odsuwa na bok 3. Liczy ile pozostało.) Itp.

3. Zachęcam do utrwalenia poznanych cyferek.






