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Światowy Dzień Owoców i Warzyw 

Karty pracy  - klasa 2  

 

 

zadanie 1 Uporządkuj alfabetycznie owoce i warzywa wypisane w ramce. 

pomidor, ogórek, truskawka, ananas, czosnek, cebula, kiwi, dynia, fasola, sałata, 
rukola, wiśnie, banan, malina, jabłko 

 

…  

zadanie 2 Napisz po drugiej stronie tabeli liczbę mnogą do podanych poniżej nazw owoców i warzyw: 

 

  

 

zadanie 3 Uzupełnij zdania według własnego pomysłu tak, aby miały sens. 

Owoce i warzywa są pełne  . 

Warto je jeść, bo dają dużo                           na cały dzień!  

cytryna  
pomarańcza  
cebula  
marchewka  
ogórek  
ananas  
groszek  
jabłka  
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Moje ulubione warzywo to                  . Ma                  smak. 

Mój ulubiony owoc to                     . Ma                      kolor.   

 

zadanie 4 Zakoloruj poprawną odpowiedź przy każdym zdaniu. 

Owoce i warzywa to źródło witamin. tak nie 
Pomidor i groszek są tego samego koloru. tak nie 
Cytryna i limonka są kwaśnymi owocami. tak nie 
Banany pochodzą z ciepłych krajów. tak nie 
Pierwszą głoską nazwy podłużnego, zielonego warzywa, które kroimy na kanapki jest o. tak nie 
Czerwone warzywa i owoce to: pomidor, papryka, jabłko, malina, truskawki. tak nie 
Papryka może być żółta, czerwona, zielona i niebieska. tak nie 
Kapustę można ukisić. tak nie 

 

zadanie 5 Wymyśl i napisz 3 zdania z nazwami owoców i warzyw. 

………… 
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zadanie 6 Alicja kupiła po szkole 10 jabłek, jednak w drodze powrotnej zjadła 2. Ile jabłek zostało Alicji? 

Wykonaj obliczenia i zapisz odpowiedź. 

 

 

obliczenia:  

 

odpowiedź:……………………………………………………………………………………… 

 

zadanie 7 Dziś jest sobota.  Ela wraz z babcią dwa dni temu pojechały do 

sadu po jabłka. W jaki dzień tygodnia Ela i babcia pojechały do sadu? 

Podkreśl prawidłową odpowiedź.  

a) w piątek 

b) w czwartek 

c) w środę 

W tym sadzie kupiły 6kg jabłek. Babcia postanowiła podarować swojej sąsiadce 2kg, a 

resztę oddać Eli. Ile kilogramów jabłek otrzymała Ela od babci? Oblicz i podkreśl prawidłową odpowiedź. 

a) 4kg 

b) 2kg 

c) 6kg 

zadanie 8 Na środku prostokąta narysuj jabłko. W górnym prawym rogu narysuj śliwkę, a w lewym 

górnym rogu gruszkę. Pod gruszką na samym dole winogrona. A w ostatnim wolnym rogu narysuj swoje 

ulubione owoce. 

 
 
 
 

 


