
Witajcie przedszkolaki! 

Już dobrze wiecie, że w tym tygodniu rozmawiamy o zmysłach.  

Wczoraj dowiedzieliście się, że jednym ze zmysłów jest wzrok. 

Dziś nadszedł czas na kolejny zmysł, a będzie nim….  

Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się, co będzie tematem naszych zajęć. 

 

1. Krzyżówka. 

         

         

         

         

 

a) Od razu rozpozna, czy śmierdzi, czy pachnie. Zatyka się kiedy, katar go 

dopadnie. 

b) Możemy pojechać na wakacje w góry lub nad….. 

c) To część twarzy, która mówi, oddycha oraz zajada! 

d) Dwoje- oczu, jedno…? 

 

2. „Różne smaki”- posłuchaj wiersza Bożeny Koronkiewicz 

 

Wokół jest wybór spory… 

Lubisz ogórki, pomidory? 

Wolisz wędlinkę, czy też serek? 

Dużo jest osób, gustów wiele. 

 

Zmysł smaku mamy właśnie po to, 

aby posiłki jeść z ochotą. 

By móc poznawać różne smaki, 

wiedzieć, kto lubi przysmak taki. 

 

Ciasto jest słodkie, w nim jest cukier. 

Słodkie są lody oraz lukier. 

Gorzki smak pieprz ma oraz zioła, 

Gorzkiego dużo zjeść nie zdołasz. 

 

Sól ma smak słony, chyba wiecie. 

W kuchni solniczka stoi przecież. 

Gdy solisz zupę lub twarożek, 

uważaj, bo przesolić możesz. 



 

Mięso smakuje przyprawami. 

Mecz ma też własny smak- umami. 

A co powiemy o cytrynie? 

Że smak ma kwaśny, z tego słynie. 

 

Gorzki czy słodki, kwaśny, słony? 

Zmysł smaku mamy wyczulony. 

On nam podpowie w sposób jaki 

z wyczuciem mieszać wszystkie smaki. 

 

3. „Jakie smaki znamy?”- wypowiedzi dzieci w oparciu o wiersz i własne 

doświadczenia.  

 

- Jakie smaki znasz? 

- Który smak najbardziej lubisz? 

Smaki: gorzki, słony, słodki, kwaśny są wam dobrze znane. W wierszu pojawił 

się smak: UMAMI. Jest on opisywany jako „rosołowy” lub „mięsny”. Umami 

jest też określany jako intensywny, smakowity. 

 

4. „Jak to smakuje?”- zabawa badawcza.  

 

Rodzice przygotowują dzieciom różne produkty. Możemy pokroić i położyć na 

talerzyku dla dziecka: kawałek arbuza, cytrynę, truskawkę, paluszki słone, 

jabłko, gorzkie kakao lub czekoladę. Dziecko próbując rzeczy, określa jaki mają 

smak. 

 

5. „Węch i smak”- film edukacyjny dla dzieci. 

 

Zobaczcie krótki film o smakach jakie znamy. 

https://www.youtube.com/watch?v=XOdIA6JS8j8 

 

6. Zadania w książce: 

 

5-latki, część IV, strona 58 

6- latki, część IV, strona 66. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XOdIA6JS8j8


7. „Smaki”- zabawa orientacyjno- porządkowa 

 

Dzieci biegają po pokoju na hasło rodzica (słony, słodki, kwaśny) zatrzymują 

się i wykonują przypisane do nich czynności: 

- słodki: podskoki obunóż, 

- słony: obroty wokół własnej osi, 

- kwaśny: siad po turecku na podłodze. 

 

8. Karta pracy (dla chętnych) 

Załącznik na stronie.  

Odwzoruj kształty z lewej strony na prawą stronę kartki.  

9. Z pomocą rodzica wykonajcie doświadczenie. 

 

 
 


