
Temat dnia : 5 porcji warzyw, owoców lub soku. 

5 porcji warzyw, owoców lub soku – poszerzenie wiedzy o zdrowym odżywianiu 

człowieka. Super Piątka – kolorowe owoce, warzywa i soki. Badanie cech owoców i 

warzyw różnymi zmysłami. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem owoców i warzyw. 

Zadania matematyczne „Super – Piątki”. 

Data : 20.12.2010 

Prowadząca: Kamila Marciniak 

Cele: 

 poszerzenie wiedzy o zdrowym odżywianiu człowieka; 

 utrwalenie wiedzy na temat owoców, warzyw i soków oraz ich 

znaczenia w diecie człowieka; 

 umiejętności: czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania w 

praktyce informacji zawartych w tekście; wypowiadania swoich są-

dów na określony temat i ich uzasadniania; dodawania i 

odejmowania w zakresach przewidzianych dla uczniów klasy III; 

 wyróżnianie i nazywanie cech charakterystycznych owoców i 

warzyw; 

 próby rozpoznawania owoców i warzyw za pomocą zmysłów. 

 
 Uczniowie poznają bohaterów oraz ich upodobania „kulinarne” związane ze zdrowym 

żywieniem – ze szczególnym uwzględnieniem spożywania warzyw, owoców i soków, 

korzystają z Książeczki (zeszytu ) dla ucznia, w którym znajdują się ćwiczenia i zadania do 

wykonania. 

 

 

 

 



Pomoce i materiały: 

 Książeczki dla uczniów, 2 duże kartki szarego papieru pakowego, kartki z tekstem 

„Kolorowe warzywa i owoce”, kolorowe gazety ze zdjęciami warzyw i owoców, nożyczki, 

klej, kartki papieru w 5 kolorach (czarny, biały, czerwony, zielony, żółty), białe kartki 

papieru, kolorowe mazaki i biała kreda (do zakreślania pętli), warzywa i owoce sezonowe 

przyniesione przez uczniów, ekologiczna torba na produkty, woreczki w 5 kolorach (biały, 

czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy 
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 1. Wprowadzenie. Nauczyciel rozdaje uczniom „Książeczkę”. Poleca, aby szybko ją 

obejrzeli i odpowiedzieli, jakiego tematu dotyczy (2–3 minuty). Na dużej kartce papieru (1) 

zapisuje podawane przez uczniów pomysły. Podsumowuje, że po dzisiejszej lekcji okaże się, 

kto z nich miał rację i trafnie odgadł temat.  

Nauczyciel przeprowadza pierwsze badanie wiedzy. 

2. Poznaj Super-Piątkę. Nauczyciel czyta sam lub wybiera jednego z uczniów, aby 

przeczytał tekst z „Książeczki” (2 strona): Cześć! Super-Piątka to my: Mary, Max, Sara, Alex 

i Diana. Jesteśmy grupą dobrych przyjaciół, którzy bardzo lubią owoce, warzywa i soki. Dużo 

o nich wiemy i dlatego chcemy podzielić się z Wami naszą wiedzą. Przygotowaliśmy dla Was 

książeczkę z różnymi zagadkami, zadaniami i łamigłówkami. Zapraszamy do wspólnej nauki 

i zabawy.  

Nauczyciel poleca, aby uczniowie wykonali zadanie nr 1. Uczniowie wymieniają na forum 

informacje uzyskane po wykonaniu zadania nr 1. Dzielą się wrażeniami, który z bohaterów 

Super-Piątki lubi te same owoce, warzywa lub soki, co dany uczeń. 

3. Warzywa, owoce i soki Super-Piątki. Nauczyciel mówi, że Super-Piątka chce najpierw 

poznać, jakie warzywa, owoce i soki znają, jedzą i lubią uczniowie. Uczniowie ze 

zgromadzonych wcześniej gazet z kolorowymi zdjęciami produktów żywnościowych 

wycinają obrazy warzyw i owoców. Przyklejają je na dużej kartce papieru (2). Każdy z 

uczniów pisze (samodzielnie lub z pomocą nauczyciela) na kartce w linie lub rysuje, jakie 

owoce, warzywa i soki lubi jeść i pić najbardziej. Podpisane imieniem ucznia kartki 

przyklejane są wokół dużej kartki papieru. 

4. Dyskusja. Dlaczego należy jeść warzywa, owoce i pić sok? Czy wystarczy jeść jeden 

rodzaj owocu, aby się zdrowo odżywiać? Dlaczego tak sądzicie?  

5. Kolorowe owoce, warzywa i soki. Nauczyciel mówi, że Super-Piątka przygotowała 

ciekawe informacje o owocach i warzywach. Kilku chętnych uczniów losuje przygotowane w 

załączeniu (załącznik nr 1), wydrukowane przez nauczyciela kartki i odczytuje, jakie 

właściwości mają warzywa i owoce w danym kolorze i jakie są to warzywa, owoce i soki.  

A. Kartka czerwona: warzywa, owoce i soki zaliczane do grupy czerwonych to np.: 

pomidory, papryka czerwona, owoc granatu, jabłko, sok pomidorowy. Zawarte w nich 

składniki korzystnie wpływają na pracę serca.  

B. Kartka pomarańczowa: warzywa, owoce i soki zaliczane do grupy pomarańczowych to 

np.: marchewka, mango, banan, ananas, pomarańcza, sok marchwiowy, sok pomarańczowy. 

Zawarte w nich witaminy korzystnie wpływają na wzrok.  

C. Kartka fioletowa: warzywa i owoce zaliczane do grupy filoletowych to: czarna 

porzeczka, bakłażan, aronia. Zawarte w nich składniki korzystnie wpływają na kondycję 

całego organizmu.  

D. Kartka zielona: warzywa i owoce zaliczane do grupy zielonych to: agrest, ogórek, 

szpinak, sałata. Zawarte w nich witaminy wpływają na układ krwionośny i nerwowy  



E. Kartka biała: warzywa i owoce zaliczane do grupy białych to: cebula, kapusta pekińska, 

por, awokado. Mają one właściwości antybakteryjne i antywirusowe – zapobiegają między 

innymi przeziębieniom.  

Kartki uczniowie przyklejają do dużej kartki papieru (2). 

6. Uczniowie na dużej kartce papieru (2) otaczają pętlami (w kolorach: 

czarny/czerwony/zielony/pomarańczowy/biały) warzywa i owoce w odpowiednim kolorze. II 

wersja: kilku chętnych uczniów zaznacza pętlami (w kolorach: 

czarny/czerwony/zielony/pomarańczowy/biały) zdjęcia odpowiednich warzyw i owoców. 

7. Badamy różnymi zmysłami cechy owoców, warzyw i soku.  

Praca w grupach. Metoda pracy we współpracy.  

Nauczyciel spośród uczniów wybiera trzech przedstawicieli grup. W tajemnicy wręcza im 

plakietki z kolorami : czerwonym, zielonym i niebieskim. Uczniowie ci będą w różnych 

grupach ze względu na to, że są dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną ( lub uczniowie 

mający trudności w nauce).  
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SPOSOBY BADANIA OWOCU 

JABŁKA 

WZROK 
WĘCH DOTYK SMAK 

Wielkość Kolor 

duże 

małe 

malutkie 

średniej 

wielkości 

 

czerwone 

zielone 

żółte 

czerwono-

żółte 

 

pachnące 

bez zapachu 

 

twarde 

miękkie 

chropowate 

szorstkie 

 

słodkie 

kwaśne 

soczyste 

smaczne 

 

Badający:........................................................................................................................... 

 

 

Nauczyciel prosi uczniów, aby owoce, warzywa i soki przyniesione z domu wyłożyli na tace. 

Każdy wypowiada na głos nazwę przyniesionego warzywa, owocu lub soku. Kilkoro 

chętnych uczniów wkłada do nieprzezroczystej torby tyle warzyw i owoców, ilu jest uczniów 

w klasie. Podział na grupy pozostałych uczniów odbywa się przez losowanie takich samych 

kolorów pasków. Każda z grup losuje rodzaj zmysłu, który będzie badać. Wybrane zmysły to: 

smak, dotyk i węch. 

Każda z grup dzieli się na dwa zespoły. Zespół pierwszy będzie miał oczy zakryte i za 

pomocą zmysłu smaku, dotyku lub węchu będzie odgadywał rodzaje owoców, warzyw. 



Zespół drugi grupy notował będzie wyniki oraz odpowiadał  za  prawidłowy przebieg 

badania. 

W zależności od grupy dzieci losują z torby jedno warzywo lub owoc. Jeśli grupa ma za 

zadanie badać owoc lub warzywo za pomocą zmysłu dotyku odgadują, co to jest (w opisie 

ustnym starają się posługiwać odpowiednimi przymiotnikami) i sprawdzają, czy dobrze 

odgadli – wyjmują wylosowaną porcję z torby i pokazują pozostałym.  

 
8. Zabawa ruchowa. Uczniowie stają w szeregu. Nauczyciel rozdaje uczniom nazwy 

owoców i warzyw, a sam ma w ręku woreczki w kolorze czerwonym, pomarańczowym, 

fioletowym, zielonym i białym, po czym wszyscy siadają. Nauczyciel unosi woreczek zielony 

i prosi o powstanie tych uczniów, którzy mają na swoich kartkach nazwy owoców lub 

warzyw występujących w takim kolorze, co uniesiony w górę woreczek. Następnie stojący 

uczniowie kolejno zielonym woreczkiem trafiają z określonej odległości do ekologicznej 

torby po owocach. Kolejne grupy kolorowych warzyw i owoców wykonują podobne zadania. 

Wygrywa ten, kto będzie miał najwięcej celnych trafień. 

9.Zadanie matematyczne. Nauczyciel zadaje pytanie: jak często należy jeść warzywa, owoce 

lub pić sok w ciągu dnia? Każdy uczeń zapisuje na kartce swoje przypuszczenia. Nauczyciel 

wyjaśnia, że odpowiedzią jest wynik działań matematycznych, które przygotowała do 

rozwiązania Super-Piątka. Uczniowie rozwiązują działania matematyczne dostosowane do 

swoich możliwości. Wynik każdego działania to 5 (dla uczniów III klasy działania 

odejmowania w zakresie 100, z wynikiem = 5). O wyniku informują po cichu nauczyciela, tak 

aby nie zdradzić rozwiązania pozostałym kolegom. Gdy wszyscy już rozwiążą swoje 

działania, sprawdzają wynik z zapisaną wcześniej na kartce liczbą. Nauczyciel informuje 

uczniów, że owoce, warzywa i soki należy spożywać 5 razy dziennie, podzielone na 5 porcji.  

Wyjaśnia, co to jest porcja. 

10. Jesienne owoce. Nauczyciel proponuje, aby uczniowie dowiedzieli się, co o jesiennych 

owocach i warzywach mówi… Diana z Super-Piątki. Nauczyciel lub uczniowie samodzielnie 

czytają tekst zawierający informację o sezonowości warzyw i owoców: Czy wiesz, że 

najlepiej jeść owoce i warzywa, na które jest właśnie sezon…, i wykonują zadanie 2. 

 
11. Zakończenie lekcji. Nauczyciel lub chętne dziecko odczytują wymieniony na dużej 

kartce papieru nr 1 przypuszczalny temat „Książeczki”. Uczniowie decydują, które z 

zapisanych pomysłów były trafne.  

12. Zadania domowe utrwalające i sprawdzające nabytą podczas zajęć wiedzę: zadanie 3 i 4. 

Nauczyciel omawia z uczniami zadania domowe, wyjaśnia ewentualne wątpliwości. Umawia 

się z uczniami, że „Książeczkę” z wykonanymi zadaniami przynoszą następnego dnia do 

szkoły. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Opracowała: 

 

      Kamila Marciniak  

 


