
Realizując w naszym przedszkolu innowację
pt . „Dzieciaki poznają nowe smaki i przysmaki”

24 kwietnia obchodzimy dzień pomarańczowy 
– DZIEŃ MARCHEWKI.

PROPOZYCJE ZADAŃ DO WYKONANIA:

Na wstępie poznajcie historię marchewki”
Ojczyzną marchewki są najprawdopodobniej Chiny. Popularna przed wiekami marchew biała w XVII w. 
została zastąpiona odmianą pomarańczową wyhodowaną w Holandii. W Polsce marchewka jest 
najpopularniejszym warzywem. Lubią ją zarówno dzieci, jak i dorośli. Marchewka to najczęściej 
wykorzystywane warzywo w kuchni -  można z niej przyrządzić smaczne i pożywne soki oraz mnóstwo dań,
sałatek, surówek i deserów.

Serdecznie zachęcamy wszystkie przedszkolaki do zaangażowania się w wykonanie prac z okazji Dnia 
Marchewki. W tym dniu (Dzień pomarańczowy):

1) Ubierzcie się na pomarańczowo😊
2) Ciekawe kto odgadnie zagadkę: 

Ma kolor pomarańczowy od korzonka aż do głowy.
Z groszkiem bardzo często ją jesz.
Czy o kim jest mowa już wiesz?

3)  Obejrzyjcie bajkę „Kajtek sadzi marchewki” https://www.youtube.com/watch?v=_7Klms1O0-s
4) Wykonajcie pracę plastyczną  pt. MARCHEWKA albo możecie wykonać plakat przedstawiający 

marchewkę.
5) Wysłuchajcie wiersza (a jeśli jest ktoś jest chętny może nauczy się go na pamięć)

„Marchewka” – Jan Brzechwa
Dawno temu, choć nikt o tym nie wie,

Marchewka rosła na drzewie,
A że tak wysoko rosła -Była okropnie wyniosła.

O kapuście mówiła "kapucha",
Z brukwi się wyśmiewała, że jest tłustobrzucha,

A jak się wyrażała o rzepie,
Nawet nie wspominać lepiej.

Pomidor nazywała czerwoną naroślą,
Sałatę -jarzyną oślą, Ziemniak -ślepiem wyłupiastym,

A koper, po prostu, chwastem.
„Ja - mówiła marchewka -ja to jestem taka,

Że jeśli tylko zechcę, zakasuję ptaka,
Rosnę w górze, na drzewie, lecz jak będzie trzeba,

Pofrunę nawet do nieba!
Ja jestem nadzwyczajna, w smaku niebywała,
Jam owoc nad owoce, ze mną nie przelewki!”
Tak mówiła marchewka -głupia samochwała.
Dlatego właśnie dzieci nie lubią marchewki.”

6) Zasiejcie w swoich ogródkach lub donicach marchewki  ( pamiętajcie dbać o nich i podlewać).
7) Przygotujcie wraz z rodzicami deser marchewkowy np. Ciasto marchewkowe albo sok.
8) Pamiętajcie o fotorelacji!!! Zdjęcia można wysyłać do Nauczycieli swoich grup oraz publikować w 

komentarzach. 

https://www.youtube.com/watch?v=_7Klms1O0-s



