
FIZYCZNY, EMOCJONALNY, SPOŁECZNY I POZNAWCZY  
OBSZAR ROZWOJU DZIECKA  

 
Sałatka owocowa  
Cel:  
rozwijanie percepcji wzrokowej, dotykowej, węchowej i smakowej oraz koordynacji 

wzrokowo – ruchowej, utrzymywanie prawidłowej pozycji (fotel rehabilitacyjny, wózek 

inwalidzki, krzesło, pionizator), doskonalenie koncentracji, doskonalenie umiejętności 

manipulacyjnych (palce, dłonie), porozumiewanie się (mimika twarzy, ruchy ciała, 

wokalizacja), doskonalenie umiejętności liczenia i określania liczebności zbiorów, 

przygotowywanie prostych posiłków, nabywanie umiejętności posługiwania się łyżką, nożem, 

tarką, doskonalenie czynności porządkowych, okazywanie pozytywnych emocji oraz 

kontrolowanie emocji (niechęci)  

 
− Do zajęć można wykorzystać jeden lub kilka rodzajów owoców (np. banan, jabłko, kiwi, 

mandarynka, itp.).  

 
− Podczas zabawy z dzieckiem możemy: poznawać wielozmysłowo owoce (smak, węch, 

dotyk), łączyć części owoców w całość, doskonalić umiejętność krojenia owoców, 

poznać zastosowanie tarki, stworzyć ulubioną sałatkę. Wszystkie czynności (etapy 

zajęć) należy dostosować do możliwości i umiejętności dziecka – praca samodzielna, 

równoległa (dziecko – opiekun, czyli naśladowanie), grupowa (wspólna), z pomocą, 

bierna (obserwowanie).  

 
− Zajęcia powinny odbywać się przy stoliku/blacie w miejscu, gdzie nie będziemy 

martwić się, że coś wybrudzimy (może być kuchnia). Pozwólmy dziecku na 

samodzielne poznanie owoców. Poobserwujmy jego zachowanie i reakcję. Następnie 

zwróćmy uwagę na kształt (dotykanie), barwę (podążanie wzrokiem za owocem 

w różnych kierunkach), smak i węch. Mówmy do dziecka (proste, krótkie komunikaty 

(jabłko; Gdzie jest jabłko?; Daj jabłko; Pokaż jabłko; Jak pięknie pachnie!; Posmakuj; 

Dobre?). Zachęcajmy dziecko do wykonywania czynności, chwalmy, pokazujmy 

(dziecko jest dobrym obserwatorem), nie bądźmy nachalni, ale zdecydowani 

i konsekwentni (metoda małych kroków). Dzieci mogą przeliczać owoce (palcem 

dotykamy każdy z nich), określać liczebność (Ile jest owoców?), spróbować łączyć 

elementy owocu w całość (puzzle owocowe).  

− Kolejny etap to sałatka owocowa: krojenie/tarcie na tarce/mieszanie/rozdzielanie na 

miseczki.  

− Oczywiście po zabawie kulinarnej jest zawsze sprzątanie – ten etap również musi być 

interesujący dla dziecka. Wszystkie dzieci mogą wytrzeć stolik/blat szmatką, 

dodatkowo warto zamieść podłogę, umyć miskę czy włożyć naczynia do zmywarki.  

 
− Podczas wspólnego spożywania sałatki warto przypomnieć sobie wcześniej poznane 

wiadomości (nazwy owoców, smak, itp.).  

 
− Dziecko może opowiedzieć osobie, która nie brała udziału podczas robienia sałatki co 

przygotowała.  

 
− Podziękujmy dziecku za wspólną zabawę, mile spędzony czas i zachęćmy je do kolejnej 

kuchennej zabawy.  
  


