
Temat dnia: „Kuchenne przygody dla zdrowia i urody” – 26.05.20r. 

Cele:  

- Określanie cechy przedmiotów za pomocą przymiotników    

- Poznanie właściwości ogórka dla zdrowia i urody 

- Rozwijanie logicznego myślenia  

 

Przebieg dnia: 

 

1. Ćwiczenia słownikowe „Ogórek” 

Rodzic zaprasza dziecko do rozwiązania zagadki smakowej. Wcześniej na talerzu, pod 

serwetką ukrył ogórka pokrojonego w kostkę i nabitego na wykałaczkę. Dziecko zamyka 

oczy, a rodzic wkłada mu do buzi kosteczkę ogórka. Dziecko próbuje odgadnąć, co zjadło. 

Wypowiada się na temat ogórka, stosując przymiotniki, np. ciemnozielona skórka, 

jasnozielony w środku, podłużny, smaczny, zdrowy, szklarniowy, gruntowy. Następnie 

wyjmuje z przykrytego serwetą koszyczka warzywo lub owoc, np. pomidor. Rodzic zadaje 

pytanie Czy to jest ogórek?. Zadaniem dziecka jest odpowiedzieć i uzasadnić swoje zdanie, 

np.: Nie, bo nie jest zielony i nie jest podłużny. Zabawa toczy się do momentu wylosowania 

ogórka, który powinien być tak ułożony, aby był wyciągnięty jako jeden z ostatnich.  

Środki dydaktyczne: talerz, serwetka, pokrojony ogórek, wykałaczka, koszyczek z różnymi 

warzywami i owocami 

 
 

2. Zabawa dydaktyczna „Dla zdrowego naskórka maseczka z ogórka” 

 

Rodzic prowadzi z dzieckiem rozmowę o zastosowaniu ogórka w gospodarstwie domowym, 

opowiada o jego właściwościach zdrowotnych w diecie, a także walorach kosmetycznych. 

Zaprasza do zrobienia maseczki. Na stole rozkłada składniki – tarty ogórek, jogurt i sok z 

cytryny. Podaje przepis na maseczkę: 1 tarty ogórek, 2 łyżki jogurtu, 1 łyżka soku z cytryny. 

Dziecko wkłada do miseczki wymienione składniki, następnie wszystko miesza i maseczka 

jest gotowa. Następnie rodzic podaje instrukcje nakładania maseczki i może ją nałożyć 

dziecku, albo dziecko rodzicowi. Po zmyciu maseczki płatkami kosmetycznymi opowiadają, 

jakie mają wrażenia po takiej naturalnej kuracji. 

Środki dydaktyczne: tarty ogórek, jogurt, sok z cytryny, miseczka, płatki kosmetyczne 

 



3. Zabawa równoważna z elementami ćwiczeń przeciw płaskostopiu „Na majówkę, na 

wędrówkę” 

 
Na dywanie rodzic rozkłada w różnych miejscach woreczki gimnastyczne w odległości 

niewielkiego kroku od siebie. Dziecko zdejmuje kapcie i zajmuje miejsce koło woreczków – 

kamyczków. Zabawa polega na przechodzeniu z kamyka na kamyk. Zabawa rozpoczyna się 

na sygnał rodzica. Dziecko wędruje po kamykach w różnych kierunkach.  

Środki dydaktyczne: woreczki gimnastyczne 

 

4. Karta pracy „Wiosenna sałatka” – załącznik „Sałatka” 

Układanka logiczna polegająca na dostrzeżeniu cech wspólnych i ułożeniu kolejnych 

ilustracji w odpowiedniej pozycji w tabeli, tak by zgadzały się z oznaczeniami w nagłówkach. 

 


