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TEMAT TYGODNIA: PRACA ROLNIKA. 

TEMAT DNIA: PIECZEMY CHLEB. 

Przed nami bardzo pracowity, ale zarazem przyjemny dzień.  

Zobaczycie, z czego powstaje chleb i w jaki sposób się go piecze. 

Życzę Wam udanego dnia  

 

1. PLUSZAKOWE WYLICZANKI.  

Czapla 

Chodziła czapla po desce. 

(wolno maszerujemy dłońmi lub palcami po wyciągniętej rączce dziecka) 

Opowiedzieć ci jeszcze? 

(rysujemy palcem znak zapytania na plecach lub brzuszku dziecka; na życzenie powtarzamy zabawę). 

 

2. RUCH TO ZDROWIE. 

Zabawa do piosenki pt. „Mało nas do pieczenia chleba” 

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

 

3. WIERSZYK 

„Bajka o kromce chleba wyrzuconej do śmieci” Jolanty Horodeckiej-Wieczorek. 

(Tekst, który uczy szacunku do tego, co mamy) 

Leżała raz kromka chleba 

W szkolnym koszu od śmieci 

I wzdychała pełna żalu, 

Że ją wyrzuciły dzieci. 

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


Aż tu nagle poza sobą 

Jakieś szmery usłyszała. 

A kiedy się odwróciła 

Bułkę maślaną ujrzała. 

– Nie rozpaczaj – rzekła bułka. 

– Coś ci powiem w tajemnicy: 

Musimy się stąd wydostać, 

By się znaleźć na ulicy. 

– Tam znajdziemy biednych ludzi, 

Których widok nasz ucieszy, 

Albo radość zapanuje 

Pośród głodnej ptasiej rzeszy. 

– A myślałam, że tu uschnę! 

Rzekła kromka uśmiechnięta 

– Chodźmy zatem szukać ludzi 

Tych, co jedzą chleb od święta! 

Na ulicy babcia z wnuczką 

Ledwie z bułką chleb ujrzała 

Kromkę z powagą podniosła 

I ją z czcią pocałowała. 

Ola widząc to spytała: 

– Czemu babcia chleb całuje? 

On na ziemi leżał brudny, 

Jeszcze babcia się zatruje! 

– Nie znasz, wnusiu, obyczaju, 

Który zanikł w naszym kraju! 

Dawniej chleba brakowało, 



Więc tak się go szanowało. 

Kiedy babcia chleb kruszyła 

I ptaszynom go rzucała 

Bułka Oli się skłoniła 

I tak oto powiedziała: 

– Proszę, też mnie pokrusz, Olu! 

I na trawę rzuć wróbelkom 

Sprawisz tym głodnym ptaszynom 

Na śniadanie radość wielką. 

– I też nigdy nie wyrzucaj 

Chleba do kosza od śmieci! 

Wpierw dokoła się rozejrzyj 

Czy tam nie ma głodnych dzieci! 

– Babcia bowiem miała rację, 

Że należy chleb szanować, 

A jak się go ma za dużo 

Trzeba innym podarować! 

 

4. MAŁE CO NIECO  

Proponuje Wam wspólne przygotowanie chleba. 

https://www.youtube.com/watch?v=7OkuuqEPuzY 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7OkuuqEPuzY


5. MATERIAŁY DODATKOWE 

OD ZIARENKA DO BOCHENKA 

 



 

 

 

 



 

 



6. ZABAWY I MASAŻE SENSORYCZNE. 

NAŚLADUJEMY POGODĘ - ZABAWA Z GAZETĄ 

Do zabawy potrzebne będą: sznurek, klamerki do prania, arkusz gazet. 

Rodzic rozwija sznurek i przypina do niego gazety.  

Dziecko ustawia się przed gazetą i wykonuje polecenia wypowiedziane przez Rodzica:  

- deszcz - uderza w gazetę opuszkami palców 

- wiatr - dmucha na gazety 

- burza - uderza w arkusz zaciśniętymi piąstkami 

- śnieg - otwartymi dłońmi uderza o gazetę  

- słońce - palcem wskazującym rysuje koliste kształty. 

 

 

 


