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Temat dnia: Pieczemy chleb 

Ćwiczenie 1 

 „Mało nas” – zabawa  z piosenką-  jedna osoba zaczyna śpiewać-Mało nas, mało nas do 

pieczenia chleba. Tylko nam, tylko nam Ciebie(wymieniamy  imię kolejnego uczestnika 

zabawy) tu potrzeba. Wymienione dziecko – uczestnik podchodzi do pierwszej  a następnie 

maszerują razem  po obwodzie koła, śpiewając, potem zatrzymuje się i wymienia imię innego 

uczestnika.  Bawimy się aż skończą nam się uczestnicy. 

 „Zaczarowany berek” – zabawa bieżna. Jedno dziecko –uczestnik zabawy jest berkiem. 

Wszyscy  biegają swobodnie ,uczestnik dotknięty przez berka staje z rozstawionymi szeroko 

nogami, jeśli inne dziecko przejdzie pomiędzy nimi – wraca do zabawy.  

Ćwiczenie 2 

 „Ile mam tu figur?” – zabawy w tworzenie zbiorów różnych figur geometrycznych.  Figury 

geometryczne te, które Państwo otrzymaliście.  Podzielcie wasze figury tak, aby w każdej 

grupie były te same figury. Ile jest trójkątów, kół, kwadratów, prostokątów? Teraz podzielcie 

figury kolorystycznie. Ile jest figur czerwonych, żółtych, niebieskich…? Itd. 

Ćwiczenie 3 

 „Pieczemy chleb!” – przygotowanie chleba do wypieku. 

Potrzebne Wam będą: 1 kg mąki, 2 saszetki suchych drożdży, litr wody, 2 łyżki cukru, 1,5 łyżeczki soli, 

otręby, pestki słonecznika, pestki dyni, masło do posmarowania foremek, duża miska, duża łyżka do 

mieszania, 3 prostokątne formy, ściereczka.  Wsypujemy kolejne składniki do miski.  Dokładnie 

mieszamy . Zadanie kolejne-  posmarowanie blachy i wysypanie jej otrębami. Dokładnie wymieszane 

ciasto przykrywamy i  odstawiamy w ciepłym miejscu . Po (ok.) godzinie  przekładacie  je do wcześniej 

przygotowanych foremek. Chleb pieczecie  około godziny w temperaturze 180 C.  

 „Jak powstał chleb?” – praca z książką str.26  oraz degustacja wcześniej przygotowanego 

chleba. 

Ćwiczenie 4 

 Piosenka z pokazywaniem https://www.youtube.com/watch?v=Ka2aezmtr90 

Jarzynowy wóz 

sł. Maria Szypowska, muz. Edward Pałłasz 

Ref.: Jechał, jechał wóz,                      Dzieci kręcą kółka dłońmi z boku ciała. 

smaczne rzeczy wiózł,                          Masują brzuch ruchem okrężnym. 

tur, tur, tur, turkotał,                           Dzieci kręcą obiema rękami z boku ciała. 

smaczne rzeczy wiózł.                          Masują brzuch ruchem okrężnym. 



 

Tu marchew czerwona,                         Rysują w powietrzu podłużny kształt. 

kapusta zielona,                                      Rysują w powietrzu koło. 

rzodkiewek różowe kuleczki,                Zaciskają pięści i wyciągają je do przodu. 

w słonecznym kolorze słonecznik.       Rysują w powietrzu bardzo duże koło. 

Ref.: Jechał, jechał wóz…  jw. 

Tu strączki fasoli                                    Poruszają dłońmi opuszczonymi wzdłuż ciała. 

i bobu do woli,                                       Poruszają naprzemiennie rękami w kierunku ust. 

szpinaku zielona tam fura,                   Układają dłonie na kształt stożka. 

i burak pąsowy jak burak.                     Zaglądają do złożonych w muszelkę dłoni. 

Ref.: Jechał, jechał wóz…  jw. 

 


