
 

 

Drodzy Rodzice, 
 
w tym tygodniu dalej pozostajemy w temacie jedzenia, ale po obfitościach wielkanocnego stołu 
zaczynamy zdrowy cykl o warzywach i owocach. Na dziś wybrałam zabawy z owocami. 
 
TUTAJ MOŻNA POBRAĆ OBRAZKI Z OWOCAMI I WYDRUKOWAĆ POTRZEBNE DO 
ZABAW.  
https://mockeri.com/wp-content/uploads/FruitFlash.pdf 
 
Dzieci mogą oczywiście same narysować owoce. 
 
Miłej zabawy, pozdrawiam  
Celina Wolf 
 
 
 
 

FRUIT AND VEGETABLES 
 
Fruit (frut) - owoce 
Vegetables (wedżtebl) - warzywa 
Apple (apl) - jabłko 
Banana (benana) - banan 
Orange (orencz) - pomarańcza 
Strawberry (stroberi) - truskawka 

Grapes (grejps) - winogrona 

Watermelon (łotermelon) - arbuz 
 

 
Tradycyjnie zaczniemy piosenką. 
 
1. Fruit song:  https://youtu.be/KC-8AvunL8Y . W czasie słuchania piosenki dzieci mogą 

wskazywać obrazki usłyszanych owoców; dobierać je w pary, tak jak usłyszą w każdej zwrotce. 
2. Apples and bananas: https://youtu.be/r5WLXZspD1MZABAWY. Przy tej piosence dzieci będą 

miały okazję pobawić się trochę wymową, przy okazji ćwicząc buzie. 
3. Monkey banana dance: https://youtu.be/ubmiT8JKeRU. Piosenka idealna do tańca - wraz z 

dziećmi z teledysku nasze pociechy poruszają się jak małpki, przypominając sobie dodatkowo 
nazwy niektórych członków rodziny po angielsku. 

4. Fruit salad song: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IuSmDjs1BMU&feature=emb_logo. Do 
tej piosenki można dzieciom przygotować miskę i sylwety owoców (jabłko, gruszka, banan, 
pomarańcza) lub prawdziwe jeśli mamy. Dziecko w trakcie słuchania wkłada owoce do 
pojemnika. 

 
 
 

 
 
 
ZABAWY 

https://mockeri.com/wp-content/uploads/FruitFlash.pdf
https://youtu.be/KC-8AvunL8Y
https://youtu.be/r5WLXZspD1MZABAWY
https://youtu.be/ubmiT8JKeRU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IuSmDjs1BMU&feature=emb_logo


 

 

 
 
1. WHAT’S MISSING.  Do tej zabawy potrzebny będzie szal i sylwety owoców lub te narysowane 

przez dziecko. Na stole lub podłodze układamy obrazki w rzędzie, prosząc dziecko by 
postarało się je zapamiętać. Następnie zamyka oczy i w tym czasie wyjmujemy jeden obrazek - 
dziecko ma odgadnąć którego owocu brakuje. Zabawę powtarzamy kilkukrotnie, chowając 
różne owoce. 

 
2. RZUT KOSTKĄ. Z pewnością macie w domu kostki 

do gry. Wykorzystamy obrazki owoców; potrzebne też 
będą cyfry od 1 do 6 (można je napisać na kartce). 
Zadaniem dziecka jest rzucić kostką, policzyć ilość 
oczek, a następnie odszukać owoc, który kryje się 
pod wylosowanym numerem i spróbować go nazwać. 
Za każdym rzutem można zmieniać ułożenie owoców 
albo rzucać do momentu aż „wypadną” wszystkie 
owoce. 

 
 
3. I LIKE/ I DON’T LIKE. W tej zabawie będą potrzebne 

obrazki owoców i uśmiechniętej/smutnej buźki. 
Obrazki twarzy rozkładamy na dwóch końcach 
pokoju, zostawiając na środku sylwety owoców. 
Potem wymawiamy głośno I like - lubię, I don’t like - nie lubię, sprawdzając czy dzieci 
pamietają znaczenie tych zwrotów. Następnie prosimy by dziecko ustawiło się po środku i 
mówimy np: „I like grapes”. Dziecko wybiera sylwetę owocu, które usłyszało i biegnie do (w tym 
przypadku) uśmiechniętej buzi. Jeżeli powiemy np: „I don’t like apples” dziecko z owocem 
ustawia się po stronie smutnej buzi. 

 
 
4. WIEŻE. Do tej zabawy potrzebne będą klocki (jakiekolwiek, choć świetnie sprawdzają się takie, 

które można ze sobą łączyć np. Lego Duplo). Na podłodze rozkładamy owoce obrazkiem do 
dołu i rozsypujemy klocki. Każdy uczestnik zabawy losuje obrazek i nazywa owoc po angielsku 
- jeśli zrobi to dobrze, może wybrać sobie klocek i zbudować piętro w swojej wieży. Za każdym 
razem obrazki mieszamy; umawiamy się też na początku ile rund rozegramy. Wygrywa osoba, 
która zbuduje wyższą wieżę. 

 
 
 
 
 
Przygotowałam dla Was jeszcze kilka dodatkowych materiałów, do wykorzystania w miarę chęci  
i możliwości: 
 
 
Kodowanka-kolorowanka.  Dziecko na podstawie kodu koloruje wybrany fragment obrazka i 
nazywa poznane dotychczas owoce:  https://coloringpages10.com/wp-content/uploads/fruits-
and-vegetables.jpg  
 
 
Owocowe sudoku. Klikamy w wybrany obrazek, drukujemy i dajemy dziecku do rozwiązania: 
https://www.giftofcuriosity.com/product/fruit-sudoku/  
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https://www.giftofcuriosity.com/product/fruit-sudoku/


 

 

Puzzle zielone jabłuszko. Klikamy w przycisk PRINT IT, drukujemy, dziecko wycina elementy, 
składa i nakleja tak, żeby powstał obrazek zielonego jabłuszka : 
http://www.supercoloring.com/puzzle-games/green-apple-jigsaw-puzzle  
 
Puzzle fioletowe winogrona. Podobnie jak wyżej : http://www.supercoloring.com/puzzle-
games/cartoon-grapes-jigsaw-puzzle  
 
Labirynt w jabłuszku : https://www.timvandevall.com/wp-content/uploads/maze-printable-
02.jpg  
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