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JEMY ZDROWO - WITAMINOWO. WPROWADZENIE LITERY „C” 
 

WE EAT HEALTHY – FULL OF VITAMINS MEAL INTRODUCTION 
OF LETTER “C” 

 
WIOLETA LECHOWICZ, PL 
UNIWERSYTET OPOLSKI 

 
Streszczenie  
Tematyka zajęć związana jest z rolą witaminy „C” w naszym życiu. Dzieci poprzez zmysły 
smaku, węchy, dotyku oraz słuchu poznają owoce i warzywa, które zawierają w sobie 
witaminę „C”. Zajęcia te mają na celu uświadomienie dzieciom jak ważne jest jedzenie 
owoców i warzyw. Zabawy i doświadczenia z owocami i warzywami są wprowadzeniem do 
poznania litery „C”. 
 
Słowa kluczowe: witamina, owoce, warzywa, smak, węch, dotyk, słuch 
 
Abstract 
The subject of the lesson is vitamin C and its health effects. Children are got to know fruits 
and vegetables which contain vitamin C by their senses: taste, hearing, sight, smell and touch. 
Children should know how important is healthy food - fruits and vegetables. The letter “C” is 
introduced by the games and experiences with fruits and vegetables for children. 
 
Keywords: vitamin, fruits, vegetables, taste, smell, touch, hearing 
 
Grupa wiekowa: 5-6 lat 
Cel główny: Poznanie roli witaminy C w naszym życiu. 
Cele szczegółowe: 

 Dziecko potrafi wymienić w jakich owocach i warzywach jest najwięcej 
witaminy C. 
 Dziecko wie z czym wiąże się zbyt małe dostarczenie organizmowi witaminy 
C.  
 Dziecko wie jaką rolę odgrywa witamina C w organizmie. 
 Dziecko potrafi podzielić wyrazy na sylaby. 
 Dziecko potrafi wymienić przedmioty zaczynające się na literę „C”. 
 Dziecko potrafi w powietrzu i na płaszczyźnie narysować literę „C”. 
 Dziecko słucha poleceń prowadzącej. 
 Dziecko potrafi samodzielnie wykonać pracę plastyczną za pomocą techniki 
wydzierania.  
 Dziecko wie jaki smak ma cytryna i potrafi go nazwać. 
 Dziecki potrafi rozpoznać za pomocą kształtu i faktury owoce. 

 
Środki dydaktyczne: piosenka „Witaminki”, wiersz Anny Łady- Grodzickiej „Cytryna”, 
owoce: cytryna, pomarańcza, jabłko, kiwi; nasączone waciki sokami, podpisane ilustracje: 
cebula, cytryna, widelec, koc, cylinder, pociąg; plakat z małą i wielką literą „C”, włóczka, 
talerzyki z kaszą, karta pracy, kartki z koszykiem, papier kolorowy, klej.  
 
Metody: metoda czynna, metoda słowna, metoda oglądowa 
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Przebieg zajęć: 
1.Piosenka „Witaminki”. Prowadząca puszcza muzykę, a dzieci uważnie słuchają. Następnie 
dzieci opowiadają o czym była ta piosenka.  
2. Prowadząca czyta wiersz „Cytryny” Anny Łady- Grodzickiej. Rozmowa na temat wiersza. 
Pytania prowadzącej: Kto jest bohaterem wiersza? Jakiej witaminy cytryny mają dużo? Czy 
ktoś wie jakie jeszcze inne owoce lub warzywa mają witaminę C? 
3. Rozpoznawanie owoców za pomocą zmysłów: smaku, węchu, dotyku..  
a) za pomocą zmysłu dotyku 
Prowadząca zawiązuje dziecku oczy chustką. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, za pomocą 
dotyku, co to za owoc. Po odgadnięciu przez dziecko nazwy owocu, dzieci kolejno podają 
sobie owoc, aby samemu przekonać się jaką ma on skórkę (czy chropowatą, gładką, włochatą 
itp.) Dzieci porównują takie owoce jak: pomarańcza, cytryna, jabłko, kiwi.  
b) za pomocą zmysłu smaku i węchu 
Prowadząca rozdaje każdemu po kawałeczku cytryny. Dzieci opowiadają jaka ona jest. 
Prowadząca prosi także, aby wszyscy powąchali ten owoc i powiedzieli czy ma ona 
charakterystyczny zapach.  
4. Pogadanka na temat roli witaminy C w naszym życiu.  
Prowadząca opowiada w jakich owocach i warzywach jest najwięcej witaminy C. Najpierw 
jednak pyta dzieci, czy one znają takie owoce. Następnie opowiada dlaczego tak ważne jest 
spożywanie owoców i warzyw zawierających witaminę C oraz skutkach jej braku.  
5. Ciekawostka 
Prowadząca opowiada dzieciom ciekawostkę, która dotyczy ilości zawartej witaminy 
C w cytrynie i kulce czarnej porzeczki. Prowadząca mówi i jednocześnie pokazuje, że 
w jednej kulce czarnej porzeczki jest dużo więcej witaminy C niż w jednej cytrynie, ponieważ 
żeby dostarczyć takiej samej ilości witaminy C co jedna kulka czarnej porzeczki 
musielibyśmy zjeść 3 cytryny.  
 
Poznanie litery „C” 
1. Prowadząca pokazuje na plakacie małą i dużą literę „C”. Następnie pokazuje podpisane 
ilustracje, w których znajduje się litera „C” np. cebula, cytryna, widelec, koc, cylinder, 
pociąg. Wspólnie dzielimy wyrazy na sylaby.  
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2. Prowadząca pokazuje w powietrzu jak należy pisać literę „C”, a dzieci naśladują ruchem. 
Następnie każdy dostaje kawałek włóczki i na ziemi próbuje ułożyć literę „C”.  
Po sprawdzeniu przez prowadzącą czy wszyscy prawidłowo ułożyli literę „C” dzieci układają 
z tego samego kawałka włóczki inną znaną mu literę (może być to pierwsza litera imienia 
dziecka lub inna poznana w przedszkolu litera) 
3. Dzieci z własnych ciał układają literę.  
4. Dzieci siadają do stołów, na których znajdują się talerzyki z kaszą. Dzieci na tej kaszy 
palcem rysują literę „C”. Posprzątanie stanowisk pracy. 
5. praca plastyczna „Owoce i warzywa” 
Prowadząca rozdaje każdemu kartkę z narysowanymi konturami owoców. Zadaniem dzieci 
jest za pomocą techniki wydzierania papieru wypełnić białe pole, tak aby owoce były 
kolorowe.  

 
6. Dzieci sprzątają swoje stanowiska pracy i kładą swoje prace na dywanie. Wykonanie 
wystawki z prac.  
7. Podsumowanie zajęć i uporządkowanie wiadomości. 
 
Podczas przeprowadzania zajęć, o których mowa w scenariuszu, dzieci były bardzo aktywne. 
Podsumowując zajęcia znacznie większa część grupy stwierdziła, że najbardziej podobało im 
się kosztowanie oraz odgadywanie owoców i warzyw . Dzieci także chętnie śpiewały i 
tańczyły do piosenki „Witaminki”. Dzieci wychodziły z własną inicjatywą układania różnych 
liter ze swoich ciał, co sprawiło im wiele radości i zabawy. Prace plastyczne zostały 
wywieszone przed salą, gdzie były do ogólnego wglądu dla rodziców dzieci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


