
Propozycje 
aktywności dla 
pracowni VII  
 
Jest warzywem korzeniowym 
Kolor ma pomarańczowy, 
Znakomity z niej dodatek, 
Do zup oraz do sałatek. 
 
Co to takiego przedszkolaki????? 
Oczywiście MARCHEWKA!!! 
Zapraszam was do wspólnych obchodów  

Dnia Marchewki 
który obchodzony jest 4 kwietnia. 
 
1. Jeśli macie w szafie coś pomarańczowego to śmiało przebierajcie się w ten kolor. 
Sukienki, koszulki, ale też gumki do włosów czy pomarańczowe wstążeczki to dobry motyw 
by uczcić ten “marchewkowy” dzień :) 
 
2. Marchewkowy quiz 
Dzieci odpowiadają na pytania i zbierają punkty (punktem mogą być klocki, maskotki czy też 
plasterki marchewki, które można później schrupać). Po zakończeniu quizu dziecko 
przelicza punkty. A oto quizowe pytania: 

- Czy marchewka to owoc, czy warzywo? 
-  Dlaczego powinniśmy zjadać dużo marchewki? 
-  Podaj przykład jednej potrawy z marchewki. 
- Jaki kolor ma marchewka? 
-  Jak nazywa się zielona część marchewki? 

 
3. Marchewkowe piosenki 

- “Urodziny Marchewki” 
https://www.youtube.com/watch?v=s85UBfgqKwY 
Zadanie dla dziecka: jakie warzywa przyszły na urodziny Marchewki? 
 

- “Marchewka 
http://chomikuj.pl/losowa/WIOSENNO-+LETNIE+ZABAWY+PRZY+MUZYCE(2)/Jesi
enne+piosenki/Marchewka,1535631019.mp3(audio) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s85UBfgqKwY
http://chomikuj.pl/losowa/WIOSENNO-+LETNIE+ZABAWY+PRZY+MUZYCE(2)/Jesienne+piosenki/Marchewka,1535631019.mp3(audio)
http://chomikuj.pl/losowa/WIOSENNO-+LETNIE+ZABAWY+PRZY+MUZYCE(2)/Jesienne+piosenki/Marchewka,1535631019.mp3(audio)


4. Bajka o marchewce  
Dzieci dowiedzą się do czego wykorzystujemy to warzywo. 
https://www.youtube.com/watch?v=c3TZQRDaScc 
 
5. “Ciasto marchewkowe” 
A może ktoś skusi się na pyszne, puszyste ciasto marchewkowe? A oto przepis: 
Składniki potrzebne do przygotowania ciasta marchewkowego: 

- 3-4 średnie marchewki 
- 1,5 szklanki mąki pszennej 
-  4 jajka 
- 1 szklanka cukru 
- 1 szklanka oleju 
- 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 
- 1 łyżeczka sody 
- 15 g cukru waniliowego 
- 1 szklanka orzechów włoskich (orzechy możemy zastąpić rodzynkami lub całkowicie 

z nich zrezygnować) 
- 1,5 łyżeczki cynamonu 
- 1 łyżeczka przyprawy do piernika 
- szczypta soli 

Jajka razem z cukrem i cukrem waniliowym ubij mikserem (ok. 3 minuty). Stopniowo 
dodawaj olej, aż ciasto całkowicie się połączy. Przesianą mąkę z sodą i proszkiem do 
pieczenia dodaj do ciasta. Wszystko wymieszaj. Ciasto powinno być gęste. 
Dodaj przyprawy. Marchewkę zetrzyj na tarce na drobnych oczkach. Orzechy posiekaj na 
małe kawałki. Do ciasta dodaj startą marchewkę i pokrojone orzechy. Wymieszaj całość. 
Na wysmarowaną masłem tortownicę o średnicy 26cm wlej ciasto i piecz w nagrzanym na 
180 stopni piekarniku ok. 50 minut. Pod koniec pieczenia  sprawdź, czy ciasto jest gotowe, 
wbijając drewniany patyczek do środka ciasta. Jeśli patyczek będzie suchy to znaczy, że 
ciasto jest gotowe. Ostudzone ciasto posyp cukrem pudrem.  
Smacznego!!! 
 
6. Marchewkowa praca plastyczna (obrazek nr 1) 
🥕  Odbita stopa - korzeń marchewki 
🥕  Odbita dłoń - natka marchewki 
🥕  Ziemia, w której jest marchewka - czarna kawa mielona (smarujemy kartkę klejem i 
posypujemy kawą) 
 
7. Ćwiczenia artykulacyjne z marchewką (Obrazek nr 2) 
 
8. Marchewkowy order 
Dla wszystkich przyjaciół Marchewki, załączam order do druku :)  
 

                                                                                                                     Pozdrawiam  
Dominika Kiełboń 
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