
Sprawozdanie z realizacji projektu  edukacyjnego „Owoce” realizowanego   

w grupie „Kotki” w dniach 5.10.2015r.-19.10.2015r. 

W roku szkolnym 2015/2016 w naszym przedszkolu  

realizowany jest program  pt.” Zdrowo jemy – zdrowo 

żyjemy„ , którego nadrzędnym celem jest kształtowanie zasad 

i nawyków racjonalnego żywienia oraz stosowania ich w życiu 

codziennym. Jednym z wielu zaplanowanych działań jest  

obchodzenie w grupach  „Zdrowych urodzin, imienin” 

propagujących ograniczanie przynoszenia cukierków, a w ich 

miejsce obdarowywanie kolegów i koleżanek zdrowymi 

smakołykami np. owocami. Takie imieninki obchodziliśmy w 

naszej grupie w miesiącu wrześniu. Nasz solenizant Nikodem 

przyniósł brzoskwinie, śliwki, banany co nie do końca 

potrafiły zaakceptować dzieci przyzwyczajone do 

pojawiających się wcześniej słodyczy. Pojawiło się wiele 

pytań np. dlaczego owoce są zdrowsze od słodyczy, czy mogą smakować tak samo dobrze. Tak zrodził się temat projektu edukacyjnego 

„Owoce” którego realizację zaplanowano w naszej grupie  terminie od 5.10-19.10.2015r. 



 

 

Rozpoczęcie projektu: oglądamy owoce, nazywamy je, 

określamy ich cechy: rodzaj, kształt, wielkość, kolor, kształt.  

Tworzymy siatkę projektu, na której zapisujemy to, co już 

wiemy o owocach i czego  chcielibyśmy się dowiedzieć.  

 



Badamy co znajduje się w środku owocu? Oglądamy i porównujemy jabłko, gruszkę 

i śliwkę. Z badania dowiadujemy się że mają one pestki, miąższ i skórkę. 

 

 

Po co owoce mają pestki? Na to pytanie znajdujemy odpowiedź oglądając film edukacyjny TVP z serii 

„Dlaczego, po co i jak?”. 

 

Jaki to owoc? Rozwiązujemy owocowe zagadki smakowe. 

 



 

Kwaśny, słodki, gorzki – badamy owocowe smaki 

i rozwiązujemy kolejne zagadki smakowe. 



Wyjeżdżamy do Rolniczo-Sadowniczego Gospodarstwa 

Doświadczalnego  w Przybrodzie. Celem naszej wycieczki jest 

poznanie sadu, jako miejsca uprawy owoców oraz   spotkanie z 

sadownikiem-ekspertem. W sadzie oglądamy jabłonie, krzewy 

aronii  i borówki, przyglądamy się zbiorowi jabłek,  oglądamy basen   

z wodą z pobliskiego jeziora, wykorzystywaną  do podlewania 

roślin, zwiedzamy  chłodnię   i magazyn z jabłkami oraz częstujemy 

się pachnącym i rumianym jabłuszkiem. Podczas wycieczki 

zadajmy wiele pytań na temat owoców, na które cierpliwie 

odpowiada nam nasz ekspert. 

 



 



 „Jak powstaje sok?” – z mamą Uli 

wyciskamy pyszny 

sok owocowo- warzywny. 
 



 

  

Jak powstaje koktajl owocowy? – z mamą Zosi 

przygotowujemy koktajl z truskawek, bananów i jogurtu 

naturalnego. Z przeprowadzonego wcześniej wywiadu na 

temat : kto wypije koktajl z truskawek, a kto z bananów 

wiemy ile należy przyrządzić tego zdrowego i pożywnego 

produktu. 



 
Przygotowujemy z rodzicami potrawy z owoców i fotografując nasze działania bierzemy udział w rodzinnym konkursie 

fotograficznym pt.„Gotujemy z mamą i tatą potrawy z owocami?. 

 



 

 

 

Jak smakują owocowe przetwory? Powidła które przyrządziła 

Ula z rodzicami w ramach konkursu i przyniosła do 

przedszkola były pyszne. 

 



 Uczestniczymy  w imprezie przedszkolnej „Owocowy 

dzień”. Aby zachęcić wszystkie przedszkolaki do 

spróbowania  wylosowanego przez nas owocu – banana 

układamy  owocowy obraz pt. „Bananowy kot”.  

 

 

 



 

 

Dlaczego jabłko ciemnieje? Wykonujemy 

doświadczenie wykorzystując sok z cytryny, 

którym skrapiamy miąższ połówki   jabłka. 

Czekamy i porównujemy obie połówki. Jedna jest 

ciemna a druga nie.  



Malujemy kosz z owocami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kończymy projekt przekonując się że  na wszystkie zadane na początku znamy już odpowiedź. 


