


Cel główny: Wiesz, dlaczego należy jeść owoce i warzywa.

Kryteria sukcesu: (NaCoBeZU):

Opisujesz, dlaczego powinniśmy jeść warzywa i owoce. 

Wymieniasz witaminy. 

Potrafisz opowiedzieć, skąd się biorą owoce. 

Projektujesz ogród „dobry” dla zapylaczy i dla ludzi jednocześnie. 

Tworzysz marchewkowy przepis.

Potrzebne materiały:

pomoc dydaktyczna nr 1: wiadomość od Trzmiela Kosmatego Brzuszka (do wydruko-

wania lub w formie cyfrowej) 

pomoc dydaktyczna nr 2: kwiaty (do wydrukowania i pocięcia przed zajęciami; kwia-

tów powinno być mniej o jeden niż dzieci w grupie) 

pomoc dydaktyczna nr 3: karta odznak (do wydrukowania i pocięcia przed zajęciami) 

pomoc dydaktyczna nr 4: portret Zosi, Maksa i Kubusia 

karta pracy dla dzieci nr 1 - mapa ogrodu (do wydrukowania dla każdego dziecka) 

karta pracy dla dzieci nr 2 - 5 porcji (do wydrukowania dla każdego dziecka) 

audiobook „Owocowy zawrót głowy” dostępny pod adresem: https://kubus.pl/storytel/

siedem-prac-detektywa-zabka-3/ 

film „Dbaj o ruch i odżywianie. Bo bieganie i skakanie to energii wyzwalanie” dołączony 

do materiałów 

bajka „Witaminki” dostępna pod adresem: https://kubus.pl/bajka/witaminki/ 

czyste kartki papieru, kredki, ołówki, klej 

karta z wyzwaniem „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 3

Scenariusz przygotowany we współpracy z fundacją Czepczyński Family Foundation.

Lekcja 3
STR. 2

W ogrodzie. 
Dbam o siebie i jem warzywa i owoce.
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Materiały dodatkowe do wykorzystania w domu lub na zajęciach:

gra „Sokomat” dostępna pod adresem: https://kubus.pl/gry-i-zabawy/sokomat/ 

gra „Mistrz kanapka” dostępna pod adresem: https://kubus.pl/gry-i-zabawy/mistrz-ka-

napka/ 

bajka „Na łące” dostępna pod adresem: https://kubus.pl/bajka/na-lace/

Przed lekcją:
Nauczyciel wysyła w dzień poprzedzający zajęcia audiobook „Owocowy zawrót głowy”, który jest 

dostępny nieodpłatnie pod adresem: https://kubus.pl/storytel/siedem-prac-detektywa-zabka-3/

W ogrodzie. 
Dbam o siebie i jem warzywa i owoce.
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FAZA ROZBUDZENIA CIEKAWOŚCI

1. Wstęp (owocowo - warzywna bitwa)

Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy: OWOCE i WARZYWA. Grupy na przemian wymieniają raz 

owoce, raz warzywa (grupa owocowa - owoce; grupa warzywna - warzywa). Każda z drużyn ma 

5 sekund na udzielenie odpowiedzi. Wygrywa drużyna, która jako ostatnia rzuciła pomysł.

2. WIADOMOŚĆ TRZMIELA KOSMATEGO BRZUSZKA - historyjka 
obrazkowa (potrzebna pomoc dydaktyczna nr 1: wiadomość od 
trzmiela)

Nauczyciel pokazuje dzieciom pomoc dydaktyczną nr 1, na której narysowana jest wiadomość 

od Trzmiela Kosmatego Brzuszka w postaci historyjki obrazkowej.

Nauczyciel mówi:

Zobaczcie, ktoś podrzucił nam jakąś wiadomość. Zupełnie nie wiem, o co chodzi. Może pomożecie mi 

odszyfrować, co oznaczają te rysunki.

Nauczyciel wspólnie z dziećmi próbuje rozszyfrować narysowane obrazki i ułożyć je w odpowied-

niej kolejności. W razie potrzeby Nauczyciel naprowadza dzieci na odpowiednią interpretację 

(podpowiedzi dla Nauczyciela znajdują się w pomocy dydaktycznej nr 1).

Pożądana interpretacja:

Potrzebuję pomocy. Ja i moja rodzina trzmieli oraz pszczoły, motyle, muchy, chrząszcze i inne zapyla-

cze nie mamy co jeść. Jesteśmy słabi i głodni. Nie mamy siły latać i zapylać kwiatów. To ważne, bo nie 

będzie owoców i warzyw. Pomóżcie nam i sobie.

Następnie Nauczyciel pyta dzieci o to, czy chcą odpowiedzieć na wiadomość trzmiela i pomóc 

jego rodzinie w odzyskaniu sił witalnych.

Lekcja 3
STR. 4

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel przeprowadza zabawę na wizji.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel wyświetla pomoc dydaktyczną nr 1 na swoim ekranie i wspólnie z dziećmi 
odszyfrowuje wiadomość od Trzmiela Kosmatego Brzuszka.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
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Lekcja 3
STR. 5

FAZA FORMUŁOWANIA PROBLEMU

3. ANALIZA PROBLEMU TRZMIELA (potrzebny film „Dbaj o ruch 
i odżywianie. Bo bieganie i skakanie to energii wyzwalanie.”)

Po uzyskaniu twierdzącej odpowiedzi Nauczyciel analizuje z dziećmi problem. Nauczyciel mówi:

Dobrze, w takim razie powiedzcie mi, co jest głównym problemem trzmiela. Dzieci odpowiadają 

(pożądane odpowiedzi: jest głodny).

A jak się czujemy, gdy jesteśmy głodni?

Dzieci odpowiadają (pożądane odpowiedzi: nie mamy siły, jesteśmy słabi, nie mamy energii, bur-

czy nam w brzuchu, nie możemy się bawić).

Nauczyciel włącza film „Dbaj o ruch i odżywianie. Bo bieganie i skakanie to energii wyzwalanie.”

Nauczyciel podsumowuje:

Właśnie, co zatem powinniśmy zrobić, żeby nie być głodnym i odzyskać siły? Koniecznie coś zjeść, ale 

nie byle co! Zanim przejdziemy do rozwiązania problemu trzmiela, musimy dowiedzieć się kilku bar-

dzo ważnych rzeczy na temat odżywiania. Jesteście gotowi?

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel przeprowadza dyskusję na wizji.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 3 



Lekcja 3
STR. 6

FAZA ZDOBYWANIA WIEDZY POTRZEBNEJ DO ROZWIĄZANIA 
PROBLEMU

4. CO POWINNO SIĘ JEŚĆ? (potrzebna bajka „Witaminki” oraz karta 
pracy nr 1: mapa ogrodu)

Nauczyciel mówi:

Każdy żywy organizm, aby żyć, potrzebuje jedzenia. Dlaczego? Bo w jedzeniu zawarte są różne sub-

stancje, które sprawiają, że nasze ciało rozwija się prawidłowo, rośnie i ma energię do działania. Ale 

jest jeden składnik szczególnie ważny. Najważniejszy ze wszystkich. Bez którego nasze organizmy 

nie będa prawidłowo działać. Jaki to składnik, dowiecie się z filmu, który przygotował dla nas Kubuś.

Nauczyciel włącza bajkę „Witaminki”, która jest dostępna pod adresem: https://kubus.pl/bajka/

witaminki/

Następnie Nauczyciel rozdaje karty pracy nr 1, na których narysowana jest mapa ogrodu i prosi 

dzieci, aby odkryły, jakie rosną w nim owoce i pokolorowały je. Są one zaznaczone przerywaną 

linią, którą dzieci łączą. Gdy rysunki są już gotowe, Nauczyciel pyta o nazwy owoców.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel przesyła przed zajęciami kartę pracy nr 1 do wydrukowania. Dzieci „odkrywa-
ją” umieszczone na karcie owoce, a efekt swojej pracy pokazują do kamery. Następnie 
Nauczyciel przeprowadza rozmowę na wizji i korzystając z opcji udostępniania ekranu 
włącza bajkę „Witaminki”.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
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Lekcja 3
STR. 7

Wiedza dla nauczyciela

Nasz organizm do prawidłowego rozwoju potrzebuje kilku kategorii związków chemicznych. Na-

leżą do nich: woda, białka, lipidy (dawniej tłuszcze), cukry (węglowodany), witaminy i sole mine-

ralne. Niektóre z tych substancji powinniśmy spożywać w dużych ilościach (np. białka czy woda), 

a niektóre jak np. witaminy potrzebne są nam często w małych ilościach. Natomiast to właśnie 

te substancje, których potrzebujemy mało, są kluczowe, ponieważ nawet mała zmiana ich ilości 

lub ich brak, skutkują poważnymi konsekwencjami dla naszego zdrowia. Witamin nie możemy 

sami wytworzyć albo są wytwarzane w zbyt małych ilościach, dlatego muszą być dostarczane 

z zewnątrz w formie posiłków.

DO NAJWAŻNIEJSZYCH WITAMIN W NASZEJ DIECIE NALEŻĄ:

WITAMINA A – występuje w marchwi, pomidorach, dyni oraz mleku, jajach i serach. Wpływa 

na wzrok, prawidłowy wzrost i rozwój kości, jest ważnym przeciwutleniaczem.   

WITAMINY Z GRUPY B (B1, B2, B12) – są szczególnie istotne w okresie wzrostu, 

wspierają proces zapamiętywania oraz rozwój układu nerwowego. Można je znaleźć w produk-

tach pełnoziarnistych, ziarnach zbóż, fasoli, zielonych warzywach, rybach czy jajkach.

WITAMINA C – wzmacnia odporność organizmu na infekcje. Jest bardzo nietrwała, łatwo 

ulega rozpadowi pod wpływem tlenu i wysokiej temperatury, dlatego tak ważne jest jej codzien-

ne spożywanie. Można ją znaleźć w zielonych warzywach, cytrusach, kiwi, truskawkach, czarnej 

porzeczce.

WITAMINA D – reguluje prawidłowy wzrost kości i zębów, wpływa na właściwą gospodarkę 

wapnia i fosforu w organizmie. Wspiera również prawidłowe funkcjonowanie układu odporno-

ściowego. Najlepszym źródłem witaminy D jest mleko, masło, oleje roślinne.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
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5. 5 PORCJI DZIENNIE CODZIENNIE (potrzebna karta pracy nr 2: 5 
porcji, kredki lub ołówki)

Nauczyciel mówi:

Oprócz tego, co jemy, ważne jest także, ile danego pokarmu spożywamy. W przypadku owoców 

i warzyw jest to pięć porcji każdego dnia, czyli tyle, ile macie palców u jednej ręki.

Następnie Nauczyciel rozdaje kartę pracy nr 2 i prosi dzieci o odrysowanie swojej dłoni na środ-

ku. Dzieci wycinają ulubione porcje warzyw lub owoców i przyklejają po jednej na każdym palcu 

odrysowanej dłoni.

Lekcja 3
STR. 8

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel wysyła przed zajęciami kartę pracy nr 2 do wydrukowania. Dzieci pracują na 
swoich egzemplarzach, odrysowują dłoń i przyklejają 5 porcji warzyw i owoców. Następ-
nie pokazują efekt swojej pracy do kamery.

Wiedza dla nauczyciela

Specjaliści zalecają spożywanie 5 porcji warzyw i owoców każdego dnia. To one dostarczają 

mnóstwa witamin i minerałów, poprawiają nam nastój i dbają o dobrą kondycję naszego orga-

nizmu, który uprawiając wszelkie aktywności sportowe, potrzebuje takiej bomby witaminowej. 

Jedna porcja owoców i warzyw to około 100 g, czyli średniej wielkości owoc lub warzywo (jabł-

ko, marchewka) lub kilka mniejszych sztuk (truskawki, czereśnie, winogrona). Porcję stanowi 

także szklanka soku lub mus.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
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Lekcja 3
STR. 9

6. Z KWIATKA NA KWIATEK - zabawa ruchowa (potrzebna pomoc 
dydaktyczna nr 2: kwiaty)

Nauczyciel rozkłada na dywanie / podłodze wycięte kwiaty z pomocy dydaktycznej nr 2 w ilości 

mniejszej o jedną sztukę niż jest dzieci w grupie. Następnie zaprasza dzieci na środek sali (dzieci 

zamieniają się w trzmiele) i włącza muzykę, w rytm której dzieci krążą po sali, a gdy ją wyłą-

cza, dzieci stają na najbliższym kwiatku. Jeśli jakiś trzmiel nie znajdzie swojego kwiatka - odpada 

z gry. Nauczyciel zabiera jednego kwiatka z podłogi, włącza muzykę i zabawa toczy się dalej aż 

do ostatniej osoby.

LEKCJA ON-LINE
Jako alternatywę do przedstawionej zabawy Nauczyciel prosi dzieci, aby zamieniły się 
w trzmiele, które wesoło latają na łące i włącza muzykę. Gdy ją wyłącza zadaniem dzieci jest 
„wylądowanie na kwiatku”, czyli kucnięcie. Nauczyciel na przemian wyłącza i włącza muzykę.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
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Lekcja 3
STR. 10

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel przeprowadza dyskusję na wizji.

7. CO JEDZĄ ZAPYLACZE?

Nauczyciel mówi:

Dobrze, skoro już wiemy, co dają nam owoce i warzywa oraz w jakiej ilości powinniśmy je jeść, to pora 

zająć się naszą rodziną trzmieli zapylaczy. 

Nauczyciel zadaje pytania:

Czy wiecie dlaczego zapylacze siadają na kwiatach? (pożądana odpowiedź: szukają pokarmu) 

Czy wiecie co jedzą zapylacze? (pożądana odpowiedź: żywią się pyłkiem i nektarem z kwiatów) 

A czy wiecie co dzieje się przy okazji odwiedzania przez zapylacze różnych kwiatów? (pożąda-

na odpowiedź: zapylacze przenoszą pyłki między kwiatami, dzięki czemu powstają owoce).

Nauczyciel podsumowuje:

Tak, zyskują na tym zapylacze, bo zdobywają pokarm oraz rośliny, ponieważ mogą rodzić owoce. 

Przy okazji owady pomagają ludziom. Bo dzięki nim mamy nowe rośliny, w tym owoce i warzywa, 

które są dla nas takie zdrowe. Czyli zapylacze same jedzą i jednocześnie robią coś dobrego dla nas. 

Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale pszczoły, trzmiele i inne owadzie zapylacze zapylają takie ro-

śliny jak: truskawka, jabłko, gruszka, porzeczka, malina, jeżyna, morela, wiśnia, śliwka, mirabelka, 

migdały, brzoskwinia, nektarynka, arbuz, mandarynka, pomarańcza, grejpfrut, cytryna, limonka, 

kiwi, marakuja, awokado, papaja, liczi, orzech kokosowy, melon, słonecznik, żurawina, marchew-

ka, pomidor, ziemniak, cebula, nerkowiec, seler, rzepak, brokuły, kalafior, kapusta, brukselki, kapu-

sta pekińska, bób, papryka, ogórek, dynia, cukinia, fasola, gryka, koper włoski, bakłażan, jarzębina. 

I bez zapylaczy by tych roślin nie było na świecie! Czyli my nie moglibyśmy jeść ukrytych w nich 

i bardzo ważnych dla nas witamin.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
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Lekcja 3
STR. 11

Wiedza dla nauczyciela

Zapylaczami są przede wszystkim owady. A wśród owadów prym wiodą pszczołowate, do któ-

rych należą m.in. pszczoły, trzmiele i osy. Wymienione rodzaje korzystają z nektaru i pyłku kwia-

tów jako pokarmu (osy najrzadziej, ale również) i przez to zapylają kwiaty. Oprócz najbardziej 

znanej pszczoły miodnej, istnieje jeszcze szereg gatunków pszczół samotnych (które stanowią 

większość pszczół) i które również są aktywnymi zapylaczami, pomimo że nie produkują miodu. 

Należą do nich pszczółki o wdzięcznych nazwach jak murarka, miesierka czy makatka. Oprócz 

pszczołowatych zapylaczami są także motyle oraz rzadziej niektóre gatunki muchówek (np. bzy-

gi) i chrząszczy.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
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Lekcja 3
STR. 12

8. OPOWIADANIE „PSZCZOŁY POTRZEBUJĄ EMPATII” (potrzebna 
pomoc dydaktyczna nr 4: portret Zosi, Maksa i Kubusia)

Nauczyciel czyta poniższe opowiadanie:

Jest ciepły, majowy piątek. Maks i Zosia wracają ze szkoły. Rozmawiają o tym, jak minął im dzisiej-

szy dzień.

- Ja dzisiaj miałem świetną lekcję WF – u na stadionie – powiedział Maks.

- Tak, a co robiłeś? – zapytała Zosia.

- Już dawno tak dobrze nie pobiegałem. A i co najważniejsze, byłem pierwszy. Pokonałem Adasia, 

który zawsze wygrywał – uśmiechnął się pod nosem Maks.

- To fantastycznie! Gratuluję – szczerze odrzekła Zosia.

- A jak było u ciebie? – zapytał z zainteresowaniem.

- Mieliśmy ciekawą lekcję o pszczołach. Pani pokazała nam film o tym, jakie one są pracowite, jak 

zbierają pyłek, nektar i zapylają kwiaty. Wiedziałeś, że tylko z zapylonego kwiatu może powstać 

owoc? – zapytała Zosia.

- Coś ty, nie wiedziałem – odparł Maks.

- Pani mówiła też o tym, że dzięki pszczołom mamy nie tylko owoce, warzywa, zioła, miód, ale także 

kawę z mlekiem, którą nasza wychowawczyni uwielbia, koszulki, dżinsy oraz kosmetyki, lekarstwa, 

a nawet świeczki. I wiesz co, one pomagają nie tylko ludziom, ale i zwierzętom. To dzięki pszczołom 

mamy owoce leśne, a zwierzęta pokarm – Zosia opowiadała jak nakręcona.

- To znaczy, że bez pracy pszczół nie mógłbym pić mojego ulubionego soku owocowego – stwierdził 

Maks.

Nagle z rozpędem wtargnął na chodnik Kubuś i zagrodził im drogę.

- Cześć! O czym rozmawiacie? – zapytał.

- O pszczołach – odpowiedziała Zosia.

- A co, użądliła cię? – z zaniepokojeniem zapytał Kubuś.

- Nie, Zosia opowiada o filmie, który dzisiaj oglądała – odrzekł Maks.

- Znam się na pszczołach, mój przyjaciel Szop Pracz ma pasiekę – dodał Kubuś. Mówi, że już niedłu-

go pszczoły mogą wyginąć, a jak ich nie będzie, to ludzie nie będą mieć pożywienia.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
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Lekcja 3
STR. 13

- A twój przyjaciel Szop pomaga pszczołom? – zapytał Maks.

- Przyjaciel Szop buduje ule i stawia je na łące pod lasem zaraz obok rzeki. Tam jest czyste powietrze 

i pszczoły mogą napić się wody po ciężkiej pracy. Mówi, że to bardzo ważne, gdzie stoi ul, bo wtedy 

mamy zdrowy miód. Oprócz tego namawia rolników, żeby stosowali do upraw nawozy naturalne oraz 

nie wypalali łąk i traw. Niektóre pszczoły mieszkają w ziemi, a poza tym na łąkach jest bardzo dużo 

kwiatów, a to przecież stołówka dla pszczół.

- Pani powiedziała, że dzieci też mogą pomóc pszczołom – oznajmiła Zosia.

- Tylko jak? – westchnął Maks.

- Można poprosić rodziców, żeby posadzili na balkonie lub na działce kwiaty. Najlepiej, żeby to były kwia-

ty, które kwitną od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Wtedy pszczoły będą miały stołówkę przez cały 

czas. I jeszcze, żeby rodzice rzadziej kosili trawnik lub nie zawsze cały – z zadowoleniem odpowiedziała 

Zosia.

- A ja postawię na parapecie poidełko z wodą – oznajmił z dumą Maks.

- To ja spytam Szopa, jak zbudować domek dla dzikich pszczół – dodał Kubuś. Mówił, że pszczoły budują 

gniazda w różnych miejscach, na przykład w dziurach cegieł, w starych drzewach.

- Nasza pani mówiła, że wobec pszczół powinniśmy wykazać się „empatią” czyli zrozumieniem, dobrocią 

i troską. To dzięki szkodliwym działaniom ludzi i zmianie klimatu pszczoły mają problemy ze znalezie-

niem pokarmu i mogą wyginąć. Powinniśmy zatroszczyć się o nie dla siebie i dla innych ludzi i zwierząt.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel prosi dzieci o przyjęcie wygodnej pozycji i uwagę oraz czyta opowiadania na wizji.
Może także wyświetlić pomoc dydaktyczną nr 4 na ekranie swojego komputera.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 3 



FAZA ROZWIĄZANIA PROBLEMU

9. STWÓRZMY ŁĄKĘ (potrzebna karta pracy nr 1: mapa ogrodu, 
różnokolorowe kredki oraz pomoc dydaktyczna nr 3: odznaki)

Nauczyciel rozdaje ponownie kartę pracy nr 1 i mówi:

Słuchajcie, w takim razie mam do Was pytanie. Czego zabrakło naszej rodzinie Trzmieli Zapylaczy? 

Dzieci odpowiadają (pożądana odpowiedź: jedzenia, nektaru, pyłku).

A na jakie pomysły pomocy pszczołom wpadli Zosia, Maks i Kubuś? Dzieci odpowiadają (pożądana 

odpowiedź: łąka kwietna, poidełko, rzadsze koszenie trawników).

Przyjrzyjcie się uważnie naszemu ogrodowi. Czego tu brakuje?

Dzieci odpowiadają (pożądana odpowiedź: kwiatów).

Nauczyciel podsumowuje:

W ogrodzie, w którym mieszkają, zabrakło tzw. roślin miododajnych, czyli roślin, których pyłek 

i nektar lubią i mogą zdobywać zapylacze. Wszystkie organizmy, podobnie jak ludzie, powinny nie tyl-

ko jeść, ale przede wszystkim jeść zdrowo – czyli to, co najlepsze dla ich rozwoju. Zapylacze też muszą 

„stołować” się na odpowiednich roślinach, których nektar jest bogaty w odpowiednie składniki.

Następnie Nauczyciel prosi dzieci o narysowanie łąki w oznaczonym miejscu. Prosi, aby użyć róż-

nych kolorów kredek. Gdy łąka jest już skończona, Nauczyciel prosi o połączenie rodziny Trzmieli 

Zapylaczy z kwiatami.

Po wykonaniu zadania dzieci otrzymują wycięte odznaki i przyklejają je we wskazanym miejscu na 

karcie pracy nr 1.

LEKCJA ON-LINE
Dzieci pracują na wydrukowanych kartach pracy nr 1, a narysowaną przez siebie łąkę pokazują 
do kamery.

Lekcja 3
STR. 14

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 3 



Wiedza dla nauczyciela

W skład łąki miododajnej wchodzi ponad 20 gatunków kwiatów dziko występujących m.in.: Mak 

polny, Chaber bławatek, Nagietek lekarski, Pszczelnik mołdawski, Facelia błękitna, Szałwia lekar-

ska, Gryka zwyczajna, Gipsówka wytworna, Jeżówka purpurowa, Komonica, Len zwyczajny.

Lekcja 3
STR. 15

10. ZAKOŃCZENIE (potrzebna karta z wyzwaniem „Kubusiowego 
Przyjaciela Natury” nr 3)

Na zakończenie Nauczyciel rozdaje wydrukowane wyzwanie „Kubusiowego Przyjaciela Natury” 

nr 3 i mówi, że ma dla dzieci wyzwanie do zrealizowania w domu. Zadaniem dzieci jest opracowa-

nie pomysłu na wykorzystanie marchewki w kuchni.

Dodatkowo Nauczyciel poleca zagranie w gry „Sokomat” oraz „Mistrz Kanapka”.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 3 



Jesteśmy wycieńczeni 
i nie mamy sił.

Ja i moja rodzina 
jesteśmy głodni.

Bez naszej pracy 
nie będzie owoców i warzyw.

Nie mamy co jeść.

SCENARIUSZ 3
Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 1:
WIADOMOŚĆ OD TRZMIELA





SCENARIUSZ 3
Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 3:
KARTA ODZNAK



Instrukcja:

Oprócz tego, co jemy, ważne jest także, ile danego pokarmu spożywamy. W przypadku owoców 
i warzyw jest to pięć porcji każdego dnia, czyli tyle, ile masz palców u jednej ręki. Odrysuj swoją 
dłoń, a na każdym palcu przyklej wybraną porcję. 

TU ODRYSUJ
SWOJĄ DŁOŃ

SCENARIUSZ 3
Karta pracy dla dzieci nr 2:
5 PORCJI



SCENARIUSZ 3
Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 2:
KWIATY



Marchewka to warzywo o bardzo bogatych, 
wartościach odżywczych. Posiada prowitaminę 
A, minerały a także jest bogatym źródłem 
beta-karotenu, który zapewnia prawidłowe 
funkcjonowanie wzroku, wzmacnia odporność 
i może ochronić przed rozwojem nowotworów. 
Można ją jeść na wiele sposobów - gotowaną, 
surową, startą, w całości, w postaci soku, 
a nawet można z niej upiec ciasto! Wybierzcie

Wybierz Twój ulubiony sposób na marchewkę i narysuj go tu. Możesz także wspólnie z rodzicami 
napisać przepis na tę potrawę.

MÓJ ULUBIONY SPOSÓB NA MARCHEWKĘ

SCENARIUSZ 3
Wyzwanie 
„Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr3



SCENARIUSZ 3
Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 2:
PORTRET ZOSI, MAKSA I KUBUSIA


