
 

01.04.2020 r. 

TEMAT TYGODNIA: Praca rolnika 

TEMAT DNIA: Pieczemy chleb 

 

 

1. Zagadki - zajęcia zaczynamy od zagadek. Dzięki nim dzieci poznają temat zajęć. 

 

 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)                            

 

 

 

 

 

 



2. Wiersz 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, 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 ! 

 

Pytania do wiersza: 

- O czym jest ten wiersz? 

- Kto pracuje wytrwale by mógł powstać chleb? 

- Co robi rolnik? 

- Gdzie pracuje piekarz? 

- Co wypieka piekarz? 

 

 

 

 

 

  



3. Jak powstaje chleb? 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Zabawa ruchowa ,,Mało nas, mało nas do pieczenia chleba" 

 

a. Wystarczą dwie osoby (rodzic i dziecko), ale może też być więcej dzieci. Gdy jest dużo 
osób, to dzieci tworzą duże koło trzymając się za ręce, a wewnątrz w kółeczku obraca się 
dwójka dzieci. Wszyscy śpiewają rytmicznie starą i znaną rymowankę dziecięcą: 

Mało nas, mało nas do pieczenia chleba. 

Tylko nam, tylko nam, 

Ciebie tu potrzeba! (zamiast tego można wymienić imię dziecka, np. Piotrusia potrzeba!) 

 

W tym momencie dzieci z wewnętrznego kółeczka zapraszają jedno dziecko do siebie. 

 

b. W następnej zwrotce wybierają kolejne, itd. Kiedy małe kółko z trudem mieści się już 
wewnątrz dużego koła, piosenkę śpiewa się odwrotnie: 

Dużo nas, dużo nas 

do pieczenia chleba, 

więc już nam, więc już nam 

Ciebie nie potrzeba. 

 

Teraz dzieci wracają kolejno do koła zewnętrznego. Zabawę można powtarzać 
wielokrotnie. 

 

c. Jeśli bawisz się z jednym lub dwójką dzieci, to pod koniec pierwszej zwrotki łapiecie się za 
ręce i kręcicie razem, a pod koniec drugiej zwrotki rozdzielacie się i każde z was kręci się 
samo. 

 

 

  



 

5. Pieczemy chlebek bananowy 

 

 

 

Składniki: 

- 3 banany 

- 2 jajka 

- 1 szklanka mąki 

- 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

- 2 łyżki cynamonu 

- 2 łyżki miodu 

- posiekane orzechy włoskie  

- blacha keksówka  



 

Sposób przygotowania: 

Poniżej opis przygotowania chleba.  

Szczegóły można zobaczyć na filmiku umieszczonym na profilu FB przedszkola. 

Do miski wrzucamy banany. Ugniatamy je widelcem, lub blendujemy. Następnie dodajemy 2 
jajka, 1 szklankę mąki, 1 łyżeczkę sody oczyszczonej, 1 łyżkę cynamonu, 2 łyżki miodu. Wszystkie 
składniki dokładnie mieszamy do uzyskania jednolitej masy.  

Przekładamy do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawiamy nasz chlebek do 
nagrzanego piekarnika na 180 stopni. Pieczemy przez 45 minut. 

Smacznego!  

 

 

 

 



6. Praca plastyczna ,,Malowanie mąką’’ 

 

Do wykonania pracy potrzebujemy: 

- kolorowy arkusz papieru 

- klej 

- mąkę 

Wykonanie: na kolorowych arkuszach papieru rysujemy niezbyt skomplikowany kształt, np. 
kwiatek, bochenek chleba, traktor. Po czym smarujemy wnętrze konturu klejem, a następnie 
całość posypujemy mąką i rozprowadzamy paluszkiem. Możemy użyć też różnych odmian kaszy, 
czy ryżu. 

Udanej zabawy! 

 

 


