
Scenariusz zajęcia otwartego zintegrowanego 
dla rodzico w "Zdrowa i poz ywna sałatka 
warzywna" 

Justyna Wolf  przedszkole w Korzeniewie  
Grupa: II - 4,5 - latki 
Metody pracy: słowna, poglądowa, praktycznego działania dzieci i rodziców, improwizacji ruchowej. 
Formy pracy: zajęcia z całą grupą - z dziećmi i ich rodzicami, praca indywidualna, zabawy muzyczne i ruchowe, 
praca zespołowa. 
Cele zajęcia:  
• Cele ogólne: 
- poznawanie zasad zdrowego odżywiania  
 - zachęcanie do spożywania owoców i warzyw 
- włączenie rodziców do aktywnej współpracy  
- integracja rodziców i dzieci 
- stwarzanie wspólnego środowiska edukacyjno - społecznego poprzez uczestnictwo rodziców w zajęciach 
- stwarzanie radosnej atmosfery 
- nauka zdobywania samodzielności 
- wdrażanie do zgodnego, wspólnego działania 
- rozwijanie wyobraźni dziecięcej poprzez rozbudzanie ekspresji ruchowej dzieci 
- wdrażanie do prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się nożem 
- przestrzeganie higieny i estetyki przy sporządzaniu sałatek 
- wdrażanie do zachowania porządku na stole 
- rozwijanie spostrzegania wzrokowego  
• Cele szczegółowe: 
 - zna owoce i warzywa  
- wie, dlaczego należy jeść owoce i warzywa 
- zna zasady higieny obowiązujące podczas przyrządzania posiłku, potrafi bezpiecznie posługiwać się nożem  
współdziała w grupie 
 dzieli słowa na sylaby 
 wyróżnia głoskę w nagłosie i wygłosie  
 przelicza w zakresie 10 
Pomoce dydaktyczne: płyta CD z muzyką, trójkąt, bębenek, list od Pani jesieni, „czarodziejskie pudełko”, owoce 
(jabłko, gruszka, śliwka) i warzywa (marchewka, ziemniak, cebula), sylwety drzew z imieniem, sylwety jabłek z 
imionami, papierowe marchewki i ziemniaki, pudełka do zbierania sylwet marchewek i ziemniaków, produkty 
na sałatkę, deski do krojenia, nieostre nożyki, fartuszki, salaterki, talerzyki, widelce, stroje dla rodziców do 
inscenizacji 

Przebieg: 
1. Powitanie gości i dzieci przedstawienie celu spotkania 
2. Zaczarowany skarb Dzieci szukają skarbu wg instrukcji zawartej w liście od Pani Jesieni. 
Odgadywanie po dotyku „Co znajduje się w czarodziejskim pudełku?”. Kolejno, wybrane dziecko sięga 
do czarodziejskiego pudełka, w którym są przygotowane różnorodne warzywa i owoce, i stara się po 
dotyku rozpoznać ich nazwę. Dzielenie nazw warzyw na sylaby, głoski, wyróżnianie głoski w nagłosie i 
wygłosie. Klasyfikowanie wg przynależności na owoce i warzywa. 
3. Zabawa ruchowa „Zbieramy plony”. Dzieci poruszają się przy dźwiękach muzyki. Na przerwę w 
muzyce przy dźwiękach wysokich (trójkąt) zrywają jabłka, przy dźwiękach niskich (bębenek) wyrywają 
marchewkę. 
4. „Czyje to jabłka” 
Dzieci w grupach odszukują które jabłka pasują do której jabłonki wg napisu „Ola”, „Ala”, „Ela” i 
umieszczają odpowiednie jabłka na drzewie. 
5. „Zbieramy warzywa” 



Dzieci zbierają z dywanu sylwety marchwi i ziemniaków i umieszczają je w odpowiednich pudełkach. 
Przeliczanie warzyw, określanie czego jest więcej, o ile, dodawanie i odejmowanie na konkretach. 
6. Rozmowa z dziećmi „Dlaczego warzywa i owoce to skarb?” 
„Co to są witaminy?”, „Dlaczego powinniśmy je jeść?”  
7. Przedstawienie tematu pracy –przypomnienie dzieciom o bezpiecznym posługiwaniu się nożem. 
Pomoc rodziców. 

 Mycie rąk. Ubieranie fartuszków. 
 Przystąpienie do pracy – zaproszenie dzieci do zajęcia miejsc przy stolikach. Zadaniem dzieci 

będzie pokrojenie warzyw w kostkę 
 Zakończenie pracy, mycie rąk, porządki 

8. Wspólna degustacja sałatek 
9. Podziękowanie dzieciom, rodzicom za udział w zajęciu. 
 
 


