
 

 

Szczęść Boże. 

Zacznijmy nowy dzień  modlitwą: 

Jezu, ufam  Tobie. Jezu, kocham Cię. 

Do Swojego serca mocno przytul  mnie. 

  TEMAT DNIA:  WIELSKIE PRODUKTY                                                                                                       

 Zagadki: 

 

• Ma biały czepek, białe ubranie, 

Nocą zajmuje się wyrabianiem. 

A co wyrobi upiecze smacznie 

i odda ludziom nim dzień się zacznie (piekarz) 

 

• Bywa okrągły, podłużny bywa 

piekarz go z pieca wydobywa. (chleb) 

 
• Praca z KP3.45a – przypomnienie cyklu rozwoju roślin, zaznaczenie kolejności, rysowanie po śladzie pędów fasoli. 

• Praca z KP3.45b – rysowanie drogi w labiryncie, klasyfikowanie warzyw i owoców. 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

Opowiadanie Czesława Janczarskiego  „Żyto i chleb” 

 

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 niewolno 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 „złoci-stych 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. 

 

 Spróbujcie wspólnie porozmawiać na temat opowiadania. Rodzicu, zadaj dziecku poniższe pytania. Zwróć 

uwagę, by odpowiadało całymi zdaniami. 

 

Gdzie na  spacer poszła Ania z  Uszatkiem?;  

Co tam widzieli?;  

Co w  workach wiózł dziadek Walenty?;  

Dokąd jechał z  żytem dziadek Walenty?;  

 

 „Jak powstaje chleb?” - Rodzic czyta dziecku krotki wiersz „Pieczywo”, który będzie odpowiedzią: 

 

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, ziarno miele, białej mąki robi wiele. 

Z mąka 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 ! 

 

Jak do powstawania chleba przyczynia się rolnik?; 

Jak do  powstawania chleba przyczynia się młynarz?; 

Jak do  powstawania chleba przyczynia się piekarz?; 

Jak do  powstawania chleba przyczynia się sprzedawca?; 

Dlaczego chleb jest tak ważny w  życiu człowieka? 

 

Zanim człowiek wynalazł chleb, musiał nauczyć się uprawy zbóż. Pierwsi ludzie zaczęli uprawiać ziemię, a więc 

stali się rolnikami około 10 – 12 tysięcy lat temu. Początki rolnictwa oznaczają siew i zbiór ziaren zbóż. 

Towarzyszyły temu pierwsze próby wypieku chleba. Chleb jest bowiem produktem ze zmielonego zboża. 

 

 

 

Od ziarenka do bochenka   Zapraszam Cię teraz do obejrzenia 2  krótkich filmów  

 

tu zobaczysz jak dawniej wyglądała droga od ziarenka do bochenka: 

www.youtube.com/watch?v=jl1lRfgwzWU&t=419s 

http://www.youtube.com/watch?v=jl1lRfgwzWU&t=419s


 

 

 

Tu króciutki filmik animowany jak powstaje chleb. 

www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA 

 

  ,Rysujemy  cyfry i litery”-  zabawa grafomotoryczna. 

Rodzic wysypuje na talerzyki mąkę pszenną lub mąkę żytnią, prosi dziecko, by napisało daną cyfrę lub literkę. I 

tak możemy się bawić… 

 

 Liczenie słów w podanych zdaniach przy pomocy guzików lub kredek: 

Chleb jest bardzo zdrowy. 

Kłosy są żółte jak słońce. 

Zboże rośnie na polu. 

Ziarno mieli się na mąkę. 

 

Zaśpiewajmy piosenkę „Mało nas do pieczenia chleba” 

www.youtube.com/watch?v=YC-pDKWLRKw 

 

12. Praca domowa na dziś … Poproście mamę lub tatę by coś z wami upiekli… Może to być bułeczka, ciastka, 

pizza albo jakieś ciasto…  Może  Was zainspiruje ta piosenka. Z niecierpliwością oczekuję na wasze fotorelacje   

Ściskam was mocno! 

 

www.youtube.com/watch?v=PRx_dzSfK3U 

 

Karty pracy w formie komputerowej . Kochani do tego zadania nie potrzebujecie drukarki, te zadania 

rozwiązujemy patrząc w monitor.  

view.genial.ly/5e7b88dea432900da3bdddb2/presentation-co-wiemy-o-wiejskim-

podworku?fbclid=IwAR0aYNae7ChG_9oaPzDHCavk8_WHJRGx-QKF_xPy8diQYMURhsXP2uDPdLY 
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