
Wtorek,  09.06. 

 

Dzień dobry! 

Witamy wszystkich w ciepły dzień czerwcowy. Dzisiaj zawita na nasz stół truskawka. Prawda, że 

smacznie? Zachęcamy wszystkich do korzystania z książki do komunikacji oraz symboli z 

załączników w czasie zabawy. 

 

Czerwiec truskawkami częstuje 

I jeszcze inne owoce obiecuje. 
 

Potrzebne rzeczy: komputer z dostępem do internetu, symbole z załącznika, truskawki, karta pracy i 

składniki z przepisu na makaron z truskawkami: ulubiony makaron, cukier, śmietana lub jogurt, 

truskawki. 

 

Zapraszamy do skorzystania z wierszyka na początku zajęć. Wierszyk można powiedzieć, ale też 

zaśpiewać do znanej i lubianej melodii. W zależności od aktualnego dnia tygodnia  śpiewamy 

kolejne dni (poniedziałek, wtorek ,środa itd..) 

DZISIAJ WTOREK x 2 

ZNOWU MAMY,   ( tutaj pokazujemy dziecku dzień tygodnia z kalendarza) 

NA ZAJĘCIA DO NAS   

WSZYSTKICH ZAPRASZAMY,   (wszyscy łapiemy się za ręce) 



UŚCIŚNIJMY SOBIE DŁONIE, 

BO WESOŁO NAM W TYM GRONIE.  x 2  (ściskamy sobie dłonie) 

 

CO TO ZA OWOC? 

Dziś poznamy smak i wygląd pysznego owocu. Żeby dowiedzieć się co to za owoc zasłonimy 

sobie oczy. 

Zasłaniamy dziecku oczy w miarę możliwości, tak by się nie przestraszyło. Dajemy dziecku 

dotknąć truskawkę. Kiedy dotyka listków mówimy dziecku,że są to właśnie listki, opisujemy owoc. 

Mówimy jaki jest miękki i soczysty. Na koniec dajemy dziecku spróbować truskawkę. 

Kiedy dziecko odsłoni oczy pokazujemy mu owoc, którego spróbowało. 

Popatrz! To truskawka! 

 

POSŁUCHAJ WIERSZA: 

W ZIELONYM OGRÓDKU 

ROSNĄ RÓWNE KRZACZKI, 

A NA NICH TRUSKAWKI 

CZERWONE JAK MACZKI. 

 

W PACHNĄCYM OGRÓDKU 

ZIELONE GRZĄDECZKI, 

ŚMIEJĄ SIĘ WESOŁO 

SMACZNE TRUSKAWECZKI. 

 

PYSZNY ROZEŚMIANY 

KREM Z BITEJ ŚMIETANY 

NA STOLE MISECZKI, 

A W NICH TRUSKAWECZKI. 

Z truskawek można zrobić wiele różnych smacznych potraw. Oto kilka z nich. 



Możemy zrobić ciasto z truskawkami. 

 

Możemy zrobić truskawkowy tort. 

 

Możemy zrobić koktajl truskawkowy . 

 



Albo sałatkę truskawkową. 

 

Możemy również zjeść truskawki same lub z cukrem i śmietaną. 

 

 

PIOSENKA I ZADANIE KULINARNE. 

Zobaczmy jakie danie powstało podczas tej piosenki. Może razem z mamą zrobicie takie 

danie. Zapraszamy do wykonania wspólnego truskawkowego obiadu. 

https://www.youtube.com/watch?v=hvCiPEVA8R4 

Smacznego! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hvCiPEVA8R4


 

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na adres 

mailowy: domowo393@gmail.com 

Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy. 


