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OWOCE W BARWACH JESIENI 

Wychowanie przedszkolne (dzieci 4 – 5 letnie) 

 

Cele kształcenia  

Cele ogólne: 

 rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi słownych,  

 rozwijanie orientacji  przestrzennej  i wzrokowo-ruchowej, 

 rozwijanie zainteresowań badawczych i odkrywczych, 

 kształtowanie wrażliwości dotykowej. 

Środki dydaktyczne: wiersz ,,Owoce w barwach jesieni”, pojemniki z zimną wodą i farby 

żółta, niebieska, czerwona, czarna, 4 słoiki, gąbki do malowania dla każdego dziecka, 

kartony, parzysta liczba piktogramów owoców różnego rodzaju, owoce do smakowania, 

owocowa sałatka z różnych owoców, nagranie „Jesiennej piosenki”, odtwarzacz.  

 

Przebieg zajęć: 

1. Powitanie dzieci 

Nauczyciel podaje w miseczce pokrojone  drobno owoce: jabłka, gruszki, śliwki, 

brzoskwinie, grona porzeczek, agrest. Dzieci podają sobie w kręgu naczynie częstują się 

dowolnym owocem wypowiadają słowa Mam na imię ……. Lubię …… (dziecko 

wypowiada nazwę owocu, które próbuje) i podaje naczynie z owocami do kolegi 

siedzącego obok. 

2. Słuchanie wiersza ,,Owoce w barwach jesieni” G. Szadkowska 

Podczas recytacji nauczyciel pokazuje owoce, które „występują” w wierszu. 

Jesień kolorem i barwą czaruje,  

owoce w sadach tęczowo maluje. 

Skąd bierze kolory? - 

pyta Staś w przedszkolu. 

Może z błękitów nieba,  

może z pomidorów. 

 

 



Może z promieni słońca  

I innych barw na ziemi, 

Szukam odpowiedzi, 

kto na to pytanie 

dziś  odpowie mi? 

 

To słonce maluje kolory na niebie, 

i tęczę posyła Stasiu do ciebie. 

Jesień wiele kolorów ma w swojej sukience 

czerwony i żółty, kto poszuka więcej? 

 

Staś ma problem wielki - jak stworzyć odcienie? 

Chce pomalować czereśnie, brzoskwinie 

śliwki fioletowe,  

porzeczki różowe, 

by stworzyć jesienne 

barwy owocowe. 

 

A jak stworzyć jabłka, 

agresty zielone, 

kolorowe liście, 

złotem przetykane?  

 

Na twoje pytanie  

jest prosta odpowiedź 

Połączysz kolory  

i wszystko gotowe. 

 

Żółty z niebieskim, 

niebieski z czerwonym 

a barwy się złączą  

w twój kolor szukany. 

 

 



Teraz wszystkie dzieci  

wraz ze Stasiem badaczem, 

malujcie owoce,  

niech Jesień zobaczy.  

 

Śliwki fioletowe,  

porzeczki różowe, 

agresty zielone, 

gruszki przebarwione, 

brzoskwinie i liście, 

złotem malowane. 

 

Owoce w barwy jesieni 

są zaczarowane. 

 

3. Krótka rozmowa o treści wiersza inspirowana pytaniami: 

- Jakie zmartwienie miał Staś? 

- Co chciał namalować Staś? 

- Co zrobił Staś by namalować owoce w różnych barwach? 

4. Tworzymy kolory – zabawy badawcze 

Nauczyciel przygotowuje pojemniki z czystą zimną wodą oraz wodą mocno 

zakolorowana barwą: żółtą, niebieską, czerwoną, czarną.  Dzieci łączą kolory uzyskując 

odcienie barw pochodnych potrzebnych do malowania owoców w odcieniach: zielonym, 

fioletowym, różowym, pomarańczowym. Wyciągają wnioski, z jakich kolorów powstają 

barwy potrzebne do malowania owoców. 

5. Malujemy owoce praca plastyczna zbiorowa  

Na dużych arkuszach białego papieru dzieci odrysowują duże szablony przygotowane 

przez nauczyciela z tektury (jabłka, śliwki, czereśnie, brzoskwinie, porzeczki, gruszki, 

liście drzew owocowych). Przy pomocy gąbki i przygotowanej farby w różnych 

odcieniach  kolorują owoce zgodnie z naturalną barwą odkładają prace do wyschnięcia. 

6. Zabawa ruchowa Owoce do kosza 

Dzieci otrzymują obrazki z owocami. Nauczyciel rozkłada obręcze na podłodze  

i odtwarza piosenkę ,,Jesienna piosenka” z płytoteki kl. 1 sem.1 nr 8. Dzieci tańczą 

w dowolny sposób przy muzyce. Na przerwę w muzyce, dzieci łączą się w grupy owoców 



jednego rodzaju i wchodzą do obręczy przygotowanej przez nauczyciela. Dzieci 

zamieniają się owocami i zabawa toczy się dalej, aż do momentu kiedy wszystkie dzieci 

zamienią się owocami. 

7 Zabawy wielozmysłowe Rozpoznajemy owoce po smaku. Nauczyciel rozdaje każdemu 

dziecku zestaw 4 ilustracji owoców np.: jabłko, gruszka porzeczka, śliwka. Dzieci 

zamykają oczy, w tym czasie otrzymują od nauczyciela do posmakowania różne owoce. Po 

każdorazowej degustacji wybierają z zestawu ilustracji ten owoc, który dostali do 

próbowania. 

8 Zabawa orientacyjno-porządkowa Owoc do owocu. Dzieci ustawione w luźniej 

gromadzie Nauczyciel rozdaje każdemu po jednym piktogramie owocu. Na dźwięki 

bębenka  grane w różnych rytmach, dzieci łączą się w pary owoców zgodnie z poleceniem 

nauczyciela 

- owoce tego samego rodzaju,  

- owoce - każde innego rodzaju. 

9 Zakończenie zajęć. 

Nauczyciel dziękuje za zabawę i częstuje dzieci owocową sałatką - niespodzianką 

przygotowaną wcześniej. 

 


