
Nie wyrzucaj, wykorzystaj!* 

MARCHEWKOWE LOVE 

*Powiedzenie psa z „Psiego Patrolu”, Rocky’ego 



Ekozasady 

Źródło grafiki:  https://www.green-projects.pl/black-friday-czarny-dzien-dla-srodowiska/ 

 Pomimo pozytywnych zmian 

na świecie wciąż rządzi 

konsumpcjonizm.  

 

 Warto zapoznać dzieci z ideami 

„zero waste” i „less waste”, aby 

pokazać im, że możemy dbać  o 

świat małymi gestami i przy 

okazji oszczędzać.  



Niemarnowanie jedzenia 

Źródło  grafiki: zdjęcie własne 

 Niemarnowanie jedzenia to również wykorzystywanie 

produktów lub ich resztek, które do tej pory były przez 

nas wyrzucane do kosza.  

 Proponowane zajęcia mają na celu m.in. pokazać 

dzieciom, że efekty działań „zero waste” często są… 

smaczne ;). 

  



Marchewki do marchewek! 

Źródło grafiki: Clipart 

 Na początku zajęć dzieci otrzymały naklejki z wybranymi 

warzywami i owocami. Dzieci bez problemów nazwały 

przedstawione warzywa i owoce.  

 Na przerwę w muzyce wykonywały polecenia nauczyciela, 

np. „marchewki do marchewek”, „owoce do owoców”, 

„sałatka warzywna/ owocowa/ witaminowa”. 

 



Małe, duże? Długa, krótka? 

Źródło grafiki: Clipart 

 Opisaliśmy zgromadzone w koszu warzywa i owoce. 

Szczegółowo zajęliśmy się marchewkami i jabłkami.  

 Porównaliśmy  

 wielkość jabłek i marchewek,  

 

 ich kolor,  

 

 zapach,  

 

 kształt. 



Kolorowe witaminy 

Źródło grafiki: https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C396300%2Cdieta-uboga-w-warzywa-i-owoce-

zwiazana-z-krotszym-zyciem.html 

 Owoce i warzywa podzieliliśmy na grupy według ich kolorów. 

Zastanowiliśmy się, czy coś łączy elementy każdej z grup. 

 Dzieci zapoznały się z informacjami z prezentacji 

multimedialnej na temat zawartości witamin i składników 

odżywczych w warzywach i owocach.  



Kwaśne, słodkie oraz twarde 

Źródło grafiki: zdjęcie własne 

 Dzieci wzięły udział w degustacji różnych gatunków 

jabłek oraz marchewek. 

 Określały ich smak, twardość oraz wybierały swoje 

ulubione gatunki. 



Piramida lub talerz zdrowego żywienia 

Źródło grafiki: Clipart 

 Przyjrzeliśmy się różnym grafikom dotyczącym 

odpowiednich proporcji danych grup  żywności             

i wspólnie ustaliliśmy nazwę dla piramidy zdrowego 

żywienia.  

 Czy piramida zdrowego żywienia zawiera wyłącznie 

wskazówki na temat odżywiania? 

 Której grupy produktów spożywczych nie znajdziemy 

w piramidzie zdrowego odżywiania?  

 Pogadanka na temat szkodliwości słodyczy. 



W naszym ogródku 

Źródło grafiki: Clipart 

 Dzieci wzięły udział w zabawie ruchowej „Zbieranie 

marchewek”.  

 Wyścigi rzędów polegały na zbieraniu woreczków 

„marchewek” z obręczy i ich ponownym „sadzeniu”. 

 

 

 

 

 Przypomnieliśmy sobie również piosenkę „W naszym 

ogródeczku” i wspólne ją zaśpiewaliśmy, jednocześnie 

wykonując inscenizację ruchową. 

 



Bezpieczeństwo ważna sprawa 

Źródło grafiki:  Clipart 

 Podkreśliliśmy wagę zachowania odpowiedniej higieny 

podczas przygotowywania posiłków. Przypomnieliśmy 

sobie  zasady dokładnego mycia rąk w oparciu o instrukcję 

umieszczoną na ścianie.  

 

 Przeprowadziłam z dziećmi instruktaż zakładania 

jednorazowych rękawiczek. 

 

 Przypomnieliśmy sobie zasady korzystania z urządzeń 

elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem 

sokowirówki. 



Sok marchwiowo-jabłkowy  

Źródło zdjęć: zdjęcia własne 

 

 W grupach przygotowaliśmy sok jabłkowo-marchwiowy              

z uprzednio umytych oraz obranych jabłek i marchewek (stała 

asysta nauczyciela). 
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Degustacja 
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To nie koniec ;)… 

Źródło grafiki: Clipart 

 Sok był pyszny, ale sokowirówka wcale nie była pusta… 

 Burza mózgów  

 Do czego możemy wykorzystać powstałą po przygotowaniu soku pulpę 
warzywno-owocową? 

 

 Po dokładnym umyciu rąk oraz założeniu jednorazowych rękawiczek 
wspólnie przygotowaliśmy masę na muffiny „Less waste” z pulpy 
warzywno-owocowej, jaj, oleju, mąki i proszku do pieczenia. 
Dodatkowym źródłem słodkości mogą być dojrzałe banany.  Odmierzanie 
składników dostarczyło nam solidnej dawki matematyki.  

 

 Przekładanie masy do foremek na muffiny i układanie ich na blachach 
było doskonałym ćwiczeniem małej motoryki. 

 



Degustacja muffinek 

Źródło zdjęcia: zdjęcie własne 
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Na zakończenie 

 Quiz wiedzy podsumowujący tematykę zdrowego stylu 

życia- wymyślanie przez dzieci zagadek. 

 

 Co sprawiło mi największą radość?  

 Co podobało mi się najmniej?  

 Jakie emocje towarzyszyły mi dzisiejszego dnia? 


