
Piątek 09.04.2021 

Temat: Jak powstaje chleb? 

 

Witajcie Skrzaciki 🙂 

Czy zjedliście już smaczne śniadanie i jesteście gotowi do zabawy? 

Jeśli tak to zaczynamy 🙂 

Na początek gimnastyka: 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

Jak powstaje chleb? Dziś spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie 🙂 

Obejrzyjcie proszę poniższy filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8 

Jeśli uważnie słuchaliście z łatwością odpowiecie na pytania: 

 Kiedy rolnik sieje zboże? 

 Jak wyglądała dawniej praca rolnika? 

 Czy pamiętasz nazwy dawnych narzędzi? 

 Jakie maszyny ułatwiają pracę rolnikowi? 

 Spróbuj opowiedzieć jak powstaje chleb? 

Aby lepiej zapamiętać jak powstaje chleb posłuchajcie wiersza: 

Pt: ,,Pieczywo” 

Skąd na stole smaczny chlebek? Rolnik sieje ziarno w glebę. 

Gleba to jest ziemia czarna, w której rośnie zboże z ziarna. 

Kiedy zboże jest dojrzałe, rolnik kosi je z zapałem. 

Potem młóci w swych maszynach i wywozi plon do młyna. 

Młynarz w młynie ziarna miele, białej mąki robi wiele. 

Z mąką trafia do piekarza, który ciasto z niej wytwarza. 

Z ciasta robi chleb, rogale, w piecu piecze je wytrwale. 

Jest pieczywo… ślinka leci, więc smacznego drogie dzieci. 

Czy już wiecie skąd się bierze chleb? Jestem przekonana, że tak 🙂 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8


W takim razie teraz proponuję Wam kochane Skrzaty opowieść ruchowo-naśladowczą 

połączoną z ćwiczeniami artykulacyjnymi. Poproście Rodzica, aby przeczytał Wam tekst 

opowiadania a Wy naśladujcie odgłosy: 

Jedziemy do gospodarstwa wiejskiego pociągiem (ciuch, ciuch, ciuch). Jedziemy na konikach 

do pana rolnika (kląskanie). Najpierw rolnik sieje zboże (sieje je, sieje je, sieje je), deszcz 

pada na pole (kap, kap, kap), potem zboże rośnie i dojrzewa, a wietrzyk śpiewa (szszsz). 

Słońce grzeje ciało (uf, uf, uf), nastała pora zbiorów, już na pole wjeżdża kombajn (wrrr, wrrr, 

wrrr ). Kombajn przesypuje ziarno na przyczepy (szszszszsz), rolnik wiezie ziarno ciągnikiem 

do młynarza ( wrrr, wrrr, wrrr ). Młynarz w młynie zmiele ziarna ( szerokie otwieranie ust i 

kręcenie szczęką), z ziaren powstanie mąka. Aaa psik! Wpadła do nosków. Mąka jest gotowa, 

do piekarni jedziemy samochodem ( brum, brum, brum). Nocą, kiedy dzieci śpią (chrapanie), 

piekarz piecze z mąki chleb i bułki (naśladowanie rekami ruchu wyrabiania ciasta). Z samego 

rana samochody (brum, brum, brum) z piekarni ruszają do sklepów, by dostarczyć pieczywo. 

Uwaga! Jeszcze gorące(parzy – dmuchamy), ale jak pięknie pachnie(wąchanie – głęboki 

wdech i wydech). Wracamy pociągiem (ciuch, ciuch, ciuch) do domu. 

Na koniec proponuję zabawę plastyczną (do wyboru): 

 Spróbujcie narysować maszynę przyszłości, która ułatwi rolnikowi pracę 

 Narysujcie bądź namalujcie farbami wypieki piekarza (bułki, rogaliki, chleby) dla 

całej rodziny 

Bawcie się dobrze Kochani.  

  

A popołudniu: 

♦ Dla utrwalenia wiadomości rozwiążcie zagadki słowne: 

 Bywa okrągły, podłużny bywa, piekarz go z pieca wydobywa. (chleb) 

 Ma biały czepek, białe ubranie, nocą zajmuje się wyrabianiem. A co wyrobi, upiecze 

smacznie i odda ludziom nim dzień się zacznie. (piekarz) 
 Biała, sypka z tego słynie, że ją młynarz miele w młynie. (mąka) 

♦ Dla chętnych dzieci proponuję obejrzenie filmu, z którego dowiecie się jak wyglądała praca 

rolnika w dawnych czasach 

https://www.youtube.com/watch?v=jl1lRfgwzWU 

Ściskam Was mocno Kochane Skrzaty i życzę przyjemnego weekendu 🙂 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jl1lRfgwzWU

