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PROPOZYCJE ZADAŃ I ZABAW NA DZIŚ 

Tygodniowa tematyka: Praca Rolnika
Temat: Jak powstaje chleb?

1. Gimnastyka na wesoło – link:
https://www.youtube.com/watch?v=wbtauENJlzg

2. Wprowadzenie do tematu zajęć.
Proszę o przeczytanie dzieciom zagadek;

Okrągły, podłużny, chrupiący i świeży. 
Jesz go na śniadanie, na stole w koszyku leży. 
Nożem go pokroisz, cienkie kromki zrobisz, 
dżemem posmarujesz i zdrowe kanapki 
z niego przygotujesz. (chleb) 

Pachnący chlebek w sklepie czeka na ciebie. 
To pan w białej czapce piecze go dla ciebie. (piekarz) 

Z ziarenek zrobiona i w młynie przemielona. (mąka) 

Wysiane w ziemię – zaczyna kiełkować, 
by latem złotym ziarnem zaowocować. (zboże) 

3. Burza mózgów. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat chleba
– co to jest chleb, co o nim wiedzą, z czego się go robi, z czym im się 

kojarzy, jakie znają rodzaje pieczywa (pomocą mogą być ilustracje), czy 
w ich domu zjada się chleb, czy dużo, jaki itp. Na podstawie ilustracji 
dzieci mogą także próbować określać kształt pieczywa danego rodzaju.

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




4. Żyto i chleb. Wysłuchanie opowiadania „Żyto i chleb” Czesława 
Janczarskiego i rozmowa o jego treści (źródło: Czesław Janczarski, „Nowi 
przyjaciele Misia Uszatka”, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1990). 
Rozmowa na temat opowiadania.

Ania poszła na spacer. Wzięła ze sobą Uszatka. Szli ścieżką przez pole.
– Spójrz powiedział Miś – ile tu trawy rośnie na polu! Będzie można na niej 
fikać koziołki.
– Koziołki będziesz fikał gdzie indziej – uśmiechnęła się Ania. Tej trawy nie 
wolno deptać. To żyto. Będzie z niego chleb.
Miś nic nie odpowiedział, ale bardzo się zdziwił. „Przecież chleb robi się z 
mąki, a mąka jest biała, a nie zielona.” Po drodze jechał wóz. A na wozie 
siedział dziadek Walenty.
– Siadajcie zaproponował Ani i Misiowi. Ania i niedźwiadek usiedli na worku.
– Co jest w tym worku? – zapytał miś.
– Żyto. Będzie z niego chlebek – powiedział dziadek i wyjął z worka garść 
złocistych ziarenek. Uszatek znów się zdziwił. Przecież chlebek robi się z mąki, 
a nie ze „złocistych ziarenek.”
Gdy Ania i Uszatek przyjechali do domu, Miś zaraz poprosił o kromkę chleba. 
Ach jak mu smakował chleb po spacerze! Jadł z apetytem i myślał: „Jak 
naprawdę jest z tym chlebem! Jem go codziennie i nie wiem, czy zrobiono go z 
mąki, czy ze złocistych ziarenek, czy też z zielonej trawy?” Podrapał się 
Uszatek w opuszczone uszko i zamyślił się głęboko: „Kto mi wytłumaczy to 
wszystko?” Aby upiec chleb, potrzebna jest ciężka praca wielu ludzi, chleb 



należy szanować. 

Następnie rodzic rozmawia z dzieckiem na temat treści opowiadania

- Gdzie na spacer poszła Ania z Uszatkiem?
- Co tam widzieli?
- Co w workach wiózł dziadek Walenty?
- Dokąd jechał z żytem dziadek Walenty?

5. Jak powstaje chleb? - zachęcam do obejrzenia krótkich filmów 
edukacyjnych

https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA

https://www.youtube.com/watch?v=ywS5YL9m6pI

6.Tworzenie chleba – zaznacz cyframi od 1 do 6 w odpowiedniej kolejności 
poszczególne etapy powstawania chleba.

7. Od ziarenka do bochenka Praca z KP3.38 – doskonalenie sprawności 
manualnej i percepcji wzrokowej, dostrzeganie związków przyczynowo-
skutkowych, budowanie wypowiedzi.

https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA


PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ NA POPOŁUDNIE:

1. W dniu dzisiejszym proponuję wspólne upieczenie z dzieckiem chleba. 
Przepis na wspólne pieczenie chleba – polecam, wypróbowany.

2. Karty pracy – załącznik 1 ( znajdź różnicę, podziel na sylaby)
3. Zabawa logopedyczna z kawałkiem chleba – usprawnianie aparatu 

mowy. 
Dziecko dostaje kawałek chleba ze skórką. Dziecko przeżuwa, mlaska, gryzie 
skórkę, oblizuję się itp.

POZDRAWIAMY SERDECZNIE

Składniki :
• 600 g mąki pszennej
• 50 g oleju
• 220 g mąki żytniej razowej
• 500 g wody ciepłej
• 50 g octu balsamicznego
• 2 łyżeczki soli
• 60 g świeżych drożdży
Przygotowanie : Drożdże wsypuję do ciepłej wody, dokładnie 
mieszam i odstawiam na kilka minut. Pozostałe składniki mieszaj w 
dużej misce a następnie wlej drożdże. Wszystko dokładnie 
wymieszaj i odstaw na 30 minut, a by w tym czasie mogło 
wyrosnąć. Wyrośnięte ciasto podziel na 2 części – przełóż do 2 
keksówek i włóż do pieca .
Piec 40 min. w temp. 180 stopni.




