
SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA 5-6 LATKÓW  

Temat kompleksowy: Produkty bezpieczne i niebezpieczne 

Temat zajęć: Produkty jadalne i niejadalne 

Cel ogólny:  

- nazywanie i rozróŜnianie produktów jadalnych i szkodliwych dla zdrowia. 
- kształtowanie nawyku zdrowego odŜywianie się.  
 
Cele szczegółowe:  
dziecko:  
- propaguje zdrowe odŜywianie się ze szczególnym uwzględnieniem spoŜywanie warzyw  
i owoców. 
- nazywa i rozróŜniają produkty jadalne, niejadalne i szkodliwe dla zdrowia. 
- posiada podstawową wiedzę na temat zasad tworzenia całodziennego jadłospisu. 
- wykonuje sałatkę owocową.  
- dba o estetykę stołu i kulturalne zachowanie się podczas jedzenia.  
 
 
Formy pracy: indywidualne, grupowa, zespołowa. 
 
Metody: ćwiczenia praktyczne, aktywizujące, giełda pomysłów.  
 
 
Środki dydaktyczne: 
 naturalne okazy owoców, zdjęcia, rysunki, ilustracje oraz opakowania róŜnych przedmiotów 
(agrafki, szpilki, lekarstwa, owoce, warzywa, środki chemiczne, słodycze, woda mineralna, 
klej, mleko w kartonie, mleko w szklance itp.) karty pracy z produktami spoŜywczymi, 
kartoniki z napisami tak i nie dla kaŜdego dziecka, ilustracje, kartki z bloku, kredki, flamastry, 
2 pudełka tekturowe  
z rysunkami:  
· usta rozchylone z podpisem „ Bezpieczne” 
· usta zaciśnięte z podpisem „ Niebezpieczne” 
 
Przebieg zajęć 
 
1. RozróŜnianie owoców przy pomocy zmysłów.  
„ Znamy owoce”  
· Nauczyciel demonstruje naturalne okazy owoców krajowych i południowych. Dzieci 
określają ich kształt, barwę, smak i zapach podczas degustacji. 
 
 2.„ Zgaduj- zgadula”  
· Rozpoznawanie owoców po dotyku. 
· Rozpoznawanie owoców po zapachu. 
· Rozpoznawanie owoców po smaku. 
· Rozwiązywanie zagadek słownych.  



 
 
3. Produkty jadalne i szkodliwe dla zdrowia. 
Nauczyciel zwraca się do dzieci siedzących i pyta czy moŜna to zjeść. Dzieci odpowiadają na 
pytanie przez podniesienie kartki z napisem tak lub nie. Wówczas dziecko wsuwa obrazek do 
odpowiedniego pudełka z „ustami”. Pod koniec wyjmujemy rysunki z 2 pudełek i 
przeglądamy je z dziećmi.  
 
4. Reklama zdrowego produktu – konkurs plastyczny w grupie 
· Wysłuchanie wiersza S. Karaszewskiego pt. „ Dla kaŜdego coś zdrowego”  

Dla kaŜdego coś zdrowego 
 
Jeśli chcesz się Ŝywić zdrowo, 
jadaj zawsze kolorowo! 
 
Jedz owoce i jarzyny, 
to najlepsze witaminy! 
 
Jedz razowce z grubym ziarnem, 
zdrowe jest pieczywo czarne! 
 
Na kanapkę, prócz wędliny, 
połóŜ listek zieleniny! 
I kapusta, i sałata, 
w witaminy jest bogata! 
 
Oprócz klusek i kotleta 
niech się z jarzyn składa dieta! 
 
Jedz surówki i sałatki, 
będziesz za to piękny, gładki! 
 
Gotowane lub duszone 
zawsze zdrowsze niŜ smaŜone! 
 
Mleko, jogurt, ser, maślanka –  
to jest twoja wyliczanka! 
 
Chude mięso, drób i ryba  
to najlepsze białko chyba! 
 
Sok warzywny, owocowy,  
kolorowy jest i zdrowy! 
 
Kto je tłusto i obficie,  
ten sam sobie skraca Ŝycie! 



 
Bób, fasola, groszek, soja –  
to trawa będzie twoja! 
 
Sosy lepsze są niŜ tłuszcze,  
niech się w tłuszczu nic nie pluszcze! 
 
Zostaw smalec, dolej olej , 
niech na olej będzie kolej! 
 
Dobra takŜe jest oliwa,  
bo dla zdrowia sprawiedliwa! 

 
5. Rozmowa na temat treści wysłuchanego wiersza. 
· Indywidualne projektowanie reklamy zdrowego produktu. 
· Ocena i wystawa prac. 

Rozpatrzenie konkursu plastycznego: KaŜde dziecko kładzie kredkę na (jego zdaniem) 
najładniejszej pracy. Wygrywa ta praca, która ma największą ilość kredek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA 5-6 LATKÓW  

Temat kompleksowy: Produkty bezpieczne i niebezpieczne 

Temat zajęć: Zwracam uwagę na to, co wkładam do ust 

Cel ogólny:  
-uczenie się nazywania i rozróŜniania produktów jadalnych, niejadalnych i szkodliwych dla 
zdrowia  
Cele szczegółowe:  
dziecko:  
- nazywa i rozróŜnia produkty jadalne, niejadalne i szkodliwe dla zdrowia. 
- wie, Ŝe nie moŜe samodzielnie zaŜywać lekarstw i stosować środków chemicznych  
 
Formy pracy: indywidualne, grupowa, zespołowa. 
Metody: ćwiczenia praktyczne, aktywizujące, 
 
 Cele:  
Środki dydaktyczne:  
Wiersz "Lekarstwa" W. Feber, produkty jadalne i niejadalne do demonstracji: mleko, 
lekarstwo, zapałki, gwoździe, słodycze, proszek do prania, tabletki, płyn do mycia naczyń, 
klej, jabłko oraz noŜyczki, kolorowy papier samoprzylepny, grzechotki, pojemniki plastikowe 
z oznaczeniami, a) usta rozchylone, co oznacza "jadalne", b) usta zaciśnięte, co oznacza 
"niejadalne", niebezpieczne. 
 
Przebieg zajęć 

1. Demonstracja wiersza produktami 
Dzieci słuchają recytowanego przez nauczycielkę wiersza 
W. Feber "Lekarstwa": 
 
W aptece moŜna kupić krople, 
co naprawiają serce, syrop na kaszel 
i zastrzyki przepisane na recepcie. 
 
Pigułki, draŜe, plastry, proszki, 
bandaŜe, maść - jednym słowem 
to wszystko, czego trzeba chorym. 
 
Lecz gdybyś wszystkie witaminy 
zjadł nagle zamiast leguminy. 
Gdybyś się rozsmakował w draŜach 
nie przepisanych przez lekarza 
lub wypił płynów zapas spory 
nie uŜywany do tej pory, 
to byś dopiero był chory. 
 
2. Odkrywanie problemu za pomocą pytań nauczycielki, dzieci dochodzą do odkrycia 

problemu, który jest przedmiotem tych zajęć, a mianowicie, iŜ wokół nas znajdują się 
produkty jadalne i niejadalne - trujące. 

 



3. Zabawa „Mamo, czy mogę to zjeść?” 
Nauczycielka, odwołując się do doświadczeń dzieci, zachęca je do zabawy, w której 
będą segregowały zgromadzone produkty w odpowiednio oznaczonych pojemnikach. 
Nauczycielka wybiera jedno dziecko, które będzie pełniło rolę matki lub ojca, staje na 
środku i wybiera inne, które rozpoczyna grę. Gdy przychodzi kolej na poszczególne 
dzieci, one wstają, podchodzą do stolika z produktami, wybierają jeden i objaśniają, 
co to za produkt (moŜna podyskutować). Następnie zwracają się do dziecka grającego 
rolę matki lub ojca i pytają: "Mamo, czy mogę to zjeść?"JeŜeli mama mówi, Ŝe tak, 
wówczas dziecko wkłada produkt do pojemnika oznaczonego rozchylonymi ustami; 
jeŜeli odpowiada: "Nie, niebezpiecznie jest to wkładać do ust", dziecko wkłada 
produkt do odpowiedniego pojemnika. Pozostałe dzieci w tym czasie powtarzają 
dwuwiersz: "Najpierw pytamy, potem do buzi wkładamy". 

 
4. Wykonanie naklejek przedstawiających zamknięte usta, które posłuŜą do oznaczenia 

produktów niebezpiecznych w domu. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA 3-4 LATKÓW  

Temat kompleksowy: Produkty bezpieczne i niebezpieczne 

Temat zajęć: Uwaga grzyby! 

Cel ogólny:  

• Uświadomienie dzieciom, Ŝe nie wolno kosztować Ŝadnych grzybów samodzielnie. 

Cele operacyjne: 

 dziecko: 

• zna budowę grzyba; 

• określa i porównuje liczebność zbiorów; 

• przelicza do trzech; 

• maszeruje rytmicznie w parach przy akompaniamencie; 

• reaguje na umówione hasła; 

• skupia uwagę na zajęciu; 

• rozwija sprawność manualną. 

Metody: 

• Oglądowa - pokaz; 

• Słowna - rozmowa;  

• Weryfikująca – pochwała; 

• Twórcza – zadań stawianych dziecku. 

Środki dydaktyczne: 

Zagadka słowna pocięte obrazki muchomorów dla kaŜdego dziecka; wzór na tablicy; dwa 

zbiory grzybów; sylwety grzybów do zabawy ruchowej. 

 

Przebieg zajęć: 

 

1. Wprowadzenie: Dzieci siedzą na dywanie: zapoznanie z tematem zajęcia na podstawie 

zagadki słownej– dzieci odgadują zagadkę i wyszukują spośród zgromadzonych 

obrazków rozwiązanie tj. muchomora. Dzieci wyklaskują wyraz mu-cho-mor. 

Choć mają kropeczki, 

To nie biedroneczki. 

Kropek tych bez liku 



                                                        Na kapelusiku. 

 Nauczycielka wprowadza w temat: dzisiaj na zajęciu będziemy rozmawiać 

 o grzybach. Przypomnienie – Jaką mamy obecnie porę roku? (jesień) 

2. Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, składanie w całość pociętego na trzy części 

obrazka muchomora: dla dzieci zdolniejszych 4 części. Nauczycielka pokazuje, w jaki 

sposób mają złoŜyć elementy grzybka. 

3. Rozwinięcie: omówienie wyglądu muchomora: 

� Jak jest zbudowany muchomor? (kapelusz i ogonek) 

� Jaki kolor ma muchomor? (czerwony w białe kropki) 

� Jak myślicie, czy ludzie mogą zjadać muchomory, dlaczego? (nie, poniewaŜ są to 

grzyby niejadalne tzn. trujące) 

� Gdzie rosną grzyby? (w lesie, pod drzewami, czasami moŜna spotkać niektóre 

odmiany grzybów na łące) 

4. Zabawa ruchowa: „Grzybobranie” – wyjaśnienie dzieciom nowego słowa. 

Nauczycielka rozkłada sylwety grzybów po całej sali. Przypomina dzieciom, Ŝe ludzie 

zbierają tylko grzyby jadalne. Zadaniem dzieci jest znalezienie trzech grzybów Dzieci 

ustawiają się w pary i idą na wycieczkę do lasu, na grzybobranie. Maszerują przy 

akompaniamencie muzyki. Rozchodzą się do lasu, zbierają grzyby (nie więcej niŜ 

trzy). Zachowują ciszę w lesie, Ŝeby nie płoszyć zwierząt. Schodzą się na zbiórkę. 

Wracają z grzybobrania do przedszkola znowu przy akompaniamencie.. 

5.  Dzieci siadają na dywanie – przeliczają grzyby,  

6. Uświadomienie dzieciom, Ŝe nie wolno kosztować Ŝadnych grzybów samodzielnie. 

7. Zakończenie: dzieci sprzątają po pracy i próbują dokonać samooceny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA 3-4 LATKÓW  

Temat kompleksowy: Produkty bezpieczne i niebezpieczne 

Temat zajęć: Uwaga lekarstwo! 
Cele ogólne: 

-  uświadomienie dzieciom, Ŝe samodzielne zaŜywanie lekarstw moŜe prowadzić do 
groźnych zatruć, 

-  uwraŜliwienie na potencjalne zagroŜenia 
Cele szczegółowe: 
dziecko: 

-  uzyskuje informację o niebezpieczeństwie zatruć i ich przyczynach – będzie wiedziało, 
Ŝe lekarstwa moŜna zaŜywać tylko wtedy, gdy przepisze je lekarz i poda mu je rodzic, 

-   będzie się wystrzegało nieznanych przedmiotów, które mogą być lekarstwami, 
-    poznaje konsekwencje działań ryzykownych, czyli takich, które są przyczynami 

wypadków, choroby itp. 
-   wie, jak unikać niebezpieczeństwa i co robić, jeśli zdarzy się coś złego, 
-   przewiduje sytuacje w których powstały lub mogą powstać zagroŜenia. 
 

Metody: 
- podająca, 
- zadaniowa 
 
Formy pracy: 
- z całą grupą 
 
Środki dydaktyczne: tekst bajki , ilustracje, 
 
Przebieg zajęć: 

1. Prezentacja opowiadania „O Adasiu-łakomczuchu” ilustrowana obrazkami. 
2.  Rozmowa z dziećmi nt bajki: 

-ocena postępowania Adasia, 
-wskazanie zagroŜenia, konsekwencje, 
-ustalenie odpowiedzi na pytania: 
- kiedy zaŜywamy lekarstwa? 
 -do czego lekarstwa są przeznaczone? 
- kto moŜe podać lekarstwo? 
 
UWAGA: dzieci powinny potwierdzić, Ŝe zrozumiały Ŝe lekarstwa /tabletki, syropy, maści/ 
moŜna przyjmować tylko pod kontrolą rodziców. 
 
3.Nauka hasła jako podsumowanie zajęć „Najpierw pytamy, potem do buzi wkładamy!” 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



Zał.nr.1. 
 
„Bajka o Adasiu łakomczuchu”. 
Adaś chodził coraz bardziej niezadowolony. Łakomczuch zjadł juŜ wszystkie cukierki, jakie 
były u niego w domu. Nawet ciastka i chałwę. Na podwórku bawiły się dzieci. Poszedł więc 
do nich i zapytał, czy ktoś z kolegów nie ma czegoś słodkiego. Ale nikt nie miał. Jedynie 
Halinka podzieliła się z nim ostatnim herbatnikiem. Adaś wrócił do domu i zaczął jeszcze raz 
przeszukiwać róŜne miejsca. ZauwaŜył, Ŝe za uchylonymi drzwiami w pokoju dziadka - na 
stole, leŜy coś ciekawego. Wcześniej wchodził tam tylko wtedy, gdy był dziadek. Teraz 
jednak dziadka nie było. Na stole w kilku fiolkach i buteleczkach były kolorowe kuleczki. 
Zbyt wielka pokusa dla łakomczucha. Wszedł cicho do pokoju i podszedł do stołu. Otworzył 
pierwsza buteleczkę. A tam w środku takie  ładne, Ŝółciutkie pastylki. Ślinka pociekła 
Adasiowi. Zjadł jedną. Mniam, mniam - słodka. Połknął szybko pierwszą a, drugą, trzecią, i 
potem szybciutko wszystkie do końca. W fiolce były za to draŜetki. Bardzo podobne do 
malinowych landrynek. Zjadł całą garść. Mniam – pyszne. Dziadek chyba się na niego nie 
obrazi. Zawsze przecieŜ chętnie częstował swojego wnuk cukierkami. Porozglądał się jeszcze 
łakomczuch po pokoju, ale juŜ nic nie znalazł. Wyszedł więc do swojego pokoju. Nagle 
poczuł, Ŝe zakręciło mu się w głowie i trochę rozbolał go brzuch. PołoŜył się na swoim łóŜku. 
Tak bardzo chciało mu się teraz spać. Zasypiając, usłyszał jeszcze, jak mama wchodzi do 
pokoju, jak krzyczy, Ŝe gdzieś podziały się lekarstwa dziadka. Potem juŜ nic nie pamiętał. 
Gdy się obudził, zobaczył, Ŝe leŜy w jakimś dziwnym miejscu. Wszyscy dookoła są ubrani na 
biało. Nawet mama ma biały fartuch. Ciągle bolał go brzuch i kręciło mu się w głowie. 
Znowu zasnął. Na dobre obudził się dopiero następnego dnia. Dowiedział się, Ŝe pyszne 
dziadkowe cukierki to były lekarstwa, przepisane przez lekarza na chore serce dla dziadka i Ŝe 
omal nie umarł, myląc lekarstwa z z cukierkami. Czy Ty teŜ znajdujesz w swoim domu 
pozostawione lekarstwa? 
  

 

  

 

 
  

 
  
 
  

 
 
 


