
28.09.2020r. Poniedziałek  
 
1. W sadzie jesienią – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „Niezwykłe spotkanie”. 

– Mamo, gdzie my jesteśmy? Znowu zapomniałam, jak to miejsce się nazywa – dopytywała 

się Ada, spoglądając przez okno na piękny sad. 

– Jesteśmy w gospodarstwie agroturystycznym. Tata już od wiosny chciał tutaj przyjechać, 

ale zawsze coś nam wypadało. 

– A teraz mogą nam wypadać jabłka z koszy – zaśmiała się dziewczynka. – Naprawdę 

będziemy zbierać owoce? 

– Naprawdę – dodała mama. – Widziałam w sadzie pełno drzew: gruszy, śliw i oczywiście 

jabłoni. A potem z zebranych jabłek będziemy robić przetwory na zimę: konfitury, dżemy… 

może kompoty. Zobaczymy. 

Cała rodzina wraz z gospodarzami zbierała jabłka do wiklinowych koszy. Po obiedzie nadszedł 

czas na ich mycie. 

– O, jakaś dziurka – zawołała dziewczynka. – Coś z niej wychodzi! To gąsienica. Chyba 

zalaliśmy jej domek. Nie martw się, malutka, zaraz cię wysuszę – powiedziała Ada, kładąc ją 

na 

ręce, i pobiegła do pokoju po chusteczkę. – I co? Lepiej? 

– Oczywiście, że nie – odpowiedziała naburmuszona gąsienica. – Jak może być mi lepiej, 

skoro zalałaś mi domek. I na dodatek o mało mnie nie utopiłaś! 

– Jabłko to nie domek. 

– Oczywiście, że domek. I to bardzo wygodny i przestronny. A na dodatek smaczny i zdrowy. 

Jak tak można postępować? Gdzie twoje dobre wychowanie? 

– Przepraszam, chcieliśmy zrobić z tego jabłka kompot. 

– W żadnym wypadku! To jest mój dom. Z domów nie robi się kompotów. 

– Masz rację. Przepraszam. Zaniosę cię z powrotem do sadu. Razem z twoim jabłuszkiem. 

Mam nadzieję, że się nie gniewasz. 

Gąsienica spojrzała na dziewczynkę łaskawszym okiem. Ada położyła owoc pod drzewkiem i 

podbiegła do brata i rodziców. Opowiedziała im o niezwykłym spotkaniu i poprosiła 

o zostawianie owoców z dziurkami pod drzewem. 

– Ada, co ty opowiadasz – zaśmiał się Olek. – Przecież robaczki nie mówią. Chyba coś ci się 

przyśniło. Gadające gąsienice! Coś takiego! Kto to słyszał? 

Mama po powrocie z sadu sprawdziła w leksykonie z owadami, jak się nazywa nowa 

koleżanka Ady. 

– To owocówka jabłkóweczka, kochanie. I wiesz, córeczko, nie przejmuj się Olkiem. Po prostu 

ci zazdrości, że nie potrafi rozmawiać ze zwierzętami. Przyznam ci się w tajemnicy, że gdy 

byłam mała, też rozmawiałam ze zwierzętami i z zabawkami. Niestety, z wiekiem mijają te 

magiczne zdolności. Chyba przez to, że dorośli mają za dużo spraw na głowie. 

– W takim razie, mamusiu, nie chcę być nigdy dorosła, bo chcę już na zawsze mieć tę moc! 

Mama uśmiechnęła się i przytuliła córeczkę. 

2. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. 



− Jak nazywają się drzewa, z których Ada i Olek wraz z rodzicami zbierali owoce? 

− Co znalazła Ada w jabłku? 

− Kto z was był kiedyś w sadzie? 

 

2. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Wizyta w sadzie”.  

Dzieci naśladują spacer po sadzie, zrywanie jabłek, delikatne wkładanie ich do skrzynek, 

dźwiganie skrzynek z jabłkami. 

 

3. Nauka popularnej rymowanki.  

„Wpadła gruszka do fartuszka, a za gruszką dwa jabłuszka.  

A śliweczka wpaść nie chciała – była jeszcze niedojrzała!” 

 

29.09.2020r.Wtorek 

 

1. „Kolorowe jabłuszko” – wypełnianie sylwety jabłka kuleczkami plasteliny. 
Dzieci dostają sylwety jabłek wycięte z kartonu (propozycja – załącznik nr 1). Rodzic 
przygotowuje plastelinę w kolorach: żółtym, czerwonym, zielonym. Dzieci wyrabiają 
w dłoniach plastelinę w wybranym kolorze. Potem robią małe kulki i wyklejają nimi sylwetę 
jabłka. 
 
2. Segregowanie owoców (lub obrazków) na te, które rosną w Polsce i te, które nie rosną 

u nas. Dzieci mają dwie tacki oraz owoce (lub obrazki): banana, jabłko, cytrynę, mandarynkę, 

ananasa, gruszkę, śliwkę, pomarańczę. Ich zadaniem jest ułożyć na pierwszej tacce owoce, 

które rosną w Polsce, a na drugiej – owoce, które nie rosną u nas. Potem dzieci nazywają 

owoce. 

 

   
 



                 
 

 

     
 

 

3. Zabawa „O którym owocu mówię?” 

 

Jest żółty, żółtą skórkę ma, 

lubisz go ty, lubi też małpka. (banan)  

 

Kwaśna, żółtą skórkę ma,  

dobra jest z herbatą. Jak się nazywa? (cytryna)  

 

Soczysta kulka, smaczny miąższ w sobie chowa.  

Dobra jak pomarańcza i też pomarańczowa. (mandarynka)  

 

Starsza siostra mandarynki, soczysta, pachnąca. (pomarańcza)  

 

Rodzic wyjaśnia, że banany, cytryny, pomarańcze, ananasy, mandarynki… nazywamy 

owocami egzotycznymi 

 

 



30.09.2020r. Środa  

 

1. „Ile jest owoców?” – ćwiczenia w liczeniu. 

Przed dziećmi stawiamy koszyk z owocami. Pytamy dzieci, co się znajduje w koszyku, 

i kolejno wyjmujemy poszczególne owoce.  

Następnie dzieci układają owoce na tacy (w rzędach) i je przeliczają. Mówią, których owoców 
jest najwięcej, a których – najmniej. Po czym dzieci przeliczają wszystkie zgromadzone 
owoce.  
 
Na koniec dzieci wspólnie z Rodzicami określają kolory owoców, ich wielkość oraz grupują 
je według gatunku. Z pomocą Rodzica próbują podać nazwy drzew, z których pochodzą te 
owoce: jabłoń, grusza, śliwa. Rodzic nawiązuje do wartości odżywczych owoców. Proponuje 
degustację tych owoców.  

                    
 

 



2. „Podskakujące owoce” - dzieci podskakują w miejscu, dzieląc rytmicznie z Rodzicem nazwy 

owoców, które podał. Np. morele (mo-re-le), gruszka, winogrona, ananas, banan... 

 

3.Rysowanie swojego ulubionego owocu. 

 

 


