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WITAMINKI – ZABAWY Z OWOCAMI 
 

WITAMINKI − FUN WITH FRUIT 
 

Danuta Wawrzyńczyk, PL 
Uniwersytet Opolski 

 
Streszczenie 
Poznanie wielozmysłowe za pomocą zmysłu wzroku, smaku, dotyku, węchu. Przypomnienie 
dzieciom, że owoce są bardzo zdrowe i posiadają witaminy. Scenariusz zawiera jedną zabawę 
ruchową oraz trzy związane z poznaniem po przez zmysły, kilka ciekawych zagadek. Całość 
nawiązuje do tematyki związanej z owocami.  
 
Słowa kluczowe: Owoce. Witaminy. Wzrok. Smak. Dotyk. Węch. 
 
Abstract 
Understanding the multi-sensory by the sense of sight, taste, touch, smell. Reminder children 
that fruits are very healthy and have vitamins. The script includes a  one kinesthetic fun  and 
three related to the knowledge of the senses, some interesting puzzle. Totality refers to subject 
area related to fruit. 
 
Key words: Fruits. Vitamin. Sight. Taste. Touch. Smell. 
 
 
Wiek dziecka: 6 lat 
Cele poznawcze: 
 Dziecko na podstawie zagadek utrwala sobie wiadomości o owocach. 
 Dziecko potrafi za pomocą smaku odgadnąć owoc. 
 Dziecko umie rozpoznać owoce po zapachu i dotyku. 
 Dziecko chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej. 
Metody: 
Metody podające pogadanka, objaśnienie; metody eksponujące: pokaz, metody żywego 
słowa: zagadki. 
 
Środki dydaktyczne: 
Kartoniki z zagadkami o owocach, chustki, owoce do zabaw dotyczących zmysłu smaku, 
węchu, dotyku i wzroku, widelczyki dla każdego dziecka, 7 pojemników, koszyk 
Przebieg zajęć: 
1. Powitanie. Krótkie wprowadzenie. 
Nauczyciel wita się z dziećmi i informuje je, że na zajęciach w dniu dzisiejszym przypomną 
sobie owce. Mówi grupie, że owoce są bardzo zdrowe oraz posiadają w sobie dużo witamin. 
Kilka zagadek: 
a) Ładnie pachnie żółta skórka, kwaśny mają smak. Zawierają witaminy, wiemy, że to są 
…   
b) Czerwieni się ze wstydu.  Dojrzewa na słonku. Wśród zielonych listków wisi na 
ogonku 
c) Niedaleko od drzewa pada, każdy je z ochotą zjada. Okrąglutkie i rumiane,  
w szarlotce podawane.   
d) Te owoce – jesienią, latem ani wiosną, o żadnej porze, na wierzbie – nie rosną. 
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e) Czerwone pachnące, słonkiem malowane. Przyniosę ich z lasu w lecie cały dzbanek.  
f) Jestem większa od poziomki i rosnę w ogrodzie. Z cukrem i śmietaną chciałbyś jeść 
mnie co dzień. 
Źródło (zagadki): 
http://www.badzmyzdrowi.pl/media/data/knowledge_zone/attachments/Lamigowki_owocow
o-warzywne.pdf 
2. Rozpoznawanie owoców po smaku. 
Nauczycielka prosi dzieci, by usiadły w kole następnie zawiązuje im chustkami oczy. Podaje 
im widelczykiem kawałek owocu do buzi i prosi, by odpowiedziały jaki owoc otrzymały. 
Dzieci wykonują polecenie nauczyciela.  

 
Źródło: http://trzynasteczkajg.pl/rozpoznawanie-owocow-po-smaku/ 

 
3. Rozpoznawanie owoców po zapachu 
Nauczycielka wcześniej w pojemnikach przygotowała: pomarańcze, cytryny, wiśnie, jabłka, 
agrest, truskawki, maliny. Większe owoce pokroiła. Następnie zawiązuje dzieciom chustkami 
oczy. Podsuwa pod nos pojemnik z wybranym owocem. Dziecko zgaduje jaki owoc wącha. 

 
Źródło: http://przedszkole46.poznan.pl/grupa/zabki/projek-badawczy-jablko/etap-2/odkrywamy-tajemnice-

jablek-wszystkimi-zmyslami/ 
4. Zabawa ruchowa – „Sałatka owocowa” 
Dzieci siedzą na krzesłach w kręgu. Nauczyciel przydziela dzieciom nazwy poszczególnych 
owoców: jabłko, gruszka, banan, truskawka, brzoskwinia i kiwi. Jedno dziecko zostaje na 
środku wymienia jakiś z tych owoców. Gdy będzie to np. truskawka, to wszystkie dzieci, 
którym przydzielono ten owoc wstają i zamieniają się miejscami. Dziecko stojące na środku 
próbuje równocześnie zająć wolne krzesło. Kto zostanie bez krzesła, może w następnej 
rundzie pokierować zabawą. Jeśli dziecko wypowie hasło: sałatka owocowa, wszyscy wstają 
z krzeseł i siadają w innym miejscu. Zabawa kończy się, gdy dzieci się zmęczą lub przerwie 
ją nauczyciel. 
Źródło: A. Erkert, Nowe gry i zabawy ruchowe, Wyd. Jedność Herder, Kielce 2013, s. 59. 

http://www.badzmyzdrowi.pl/media/data/knowledge_zone/attachments/Lamigowki_owocowo-warzywne.pdf
http://www.badzmyzdrowi.pl/media/data/knowledge_zone/attachments/Lamigowki_owocowo-warzywne.pdf
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Źródło: http://przedszkole46.poznan.pl/grupa/zabki/projek-badawczy-jablko/etap-2/odkrywamy-tajemnice-

jablek-wszystkimi-zmyslami/ 
 
5. Rozpoznawanie owoców po kształcie 
Nauczycielka przynosi koszyk z owocami (banany, kiwi, jabłka, gruszki, cytryny, śliwki, 
czereśnie, arbuz). Prosi dzieci, by usiadły w kole następnie zawiązuje im chustkami oczy. 
Podaje im do ręki wybrany owoc. Dziecko po jego otrzymaniu po przez dotyk zgaduje jaki 
owoc trzyma w ręce. 

 
Źródło: http://przedszkolehalinow.edu.pl/?cat=34 

6. Podsumowanie 
Nauczycielka pyta się dzieci, jak podobały im się ćwiczenia, co zapamiętały. Dzieci dzielą się 
z wychowawcą swoimi wrażeniami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


