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Środa: Pieczemy chleb. 

 

1. Posłuchaj opowiadania Cz. 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 nie wolno deptać. Będzie z niej chlebek. 

Miś nic nie odpowiedział, ale bardzo się zdziwił. Przecież chlebek 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?  

- Nie martw się Misiu, zaraz to wyjaśnimy. 

Poszła z mamą Dominika 

po chleb świeży na śniadanie. 

Już go wkłada do koszyka 

tak jak w sklepie inne panie. 

  Chlebek pachnie, lśni skóreczka, 

  że dziewczynka łyka ślinkę, 

  więc z małego bocheneczka 

  uskubała odrobinkę…. 

Skąd codziennie tyle chleba 

przywozi się tu co rano? 

Ludziom dużo go potrzeba. 

Skąd się bierze, mamo? 



                        Najpierw rolnik ziemię orał 

  i użyźniał nawozami. 

  A gdy się już z tym uporał, 

  obsiał pole nasionami. 

Na chleb żyto siał.  

Pszenicę zaś na bułki i na ciasta. 

Ciast tu wszystkich nie wyliczę. 

                        Ziarna te,  przykryte śniegiem, 

  spały ciepło otulone, 

  Potem zaś zielonym ściegiem 

  wzeszły runią na zagonach. 

Przyszły żniwa…. . już maszyny 

ścięły pełne ziaren kłosy, 

które zaraz wymłóciły, 

ścieląc słomę na pokosy. 

  Świeże ziarno czyszczą, suszą 

  i do worków sypią dużych. 

  W których plony odbyć muszą 

  dalszy etap swej podróży. 

Jadą worki z ziarnem złotym 

wprost do młynów do zmielenia. 

Tam maszyny ziarno gniotą, 

na pył, aż się w mąkę zmienią. 

  Białą mąkę zaś ze młyna 

  do piekarni zawieźć trzeba. 

  Gdzie się właśnie rozpoczyna 

  wypiek powszedniego chleba. 

 

Rozmowa na temat treści opowiadania 

- Gdzie chciał Miś skakać koziołki? 

- Co powiedziała mu Ania? 

- Co pokazał Misiowi dziadek? 



- Co powiedział dziadek? 

- Dlaczego Miś się martwił? 

 

 

2. Poznaj jak powstaje chleb? 

- Przeczytaj jak powstaje chleb. (załącznik)  

- Jakie są rodzaje zbóż? Czy znasz jeszcze jakieś? (załącznik) 

- Jakie są rodzaje pieczywa?  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

   

3. Policz słowa w podanym przez rodzica zdaniu przy pomocy patyczków/ klocków: 

Chleb jest bardzo zdrowy. 

Kłosy są żółte jak słońce. 

Zboże rośnie na polu. 

Ziarno mieli się na mąkę. 

 

4. Karta pracy. 

 Pokoloruj rysunki przedstawiające pieczywo. Powiedz, czym się różnią. Otocz osobnymi 

pętlami pieczywo jednakowego kształtu. Ile pętli otrzymałeś? Policz produkty w każdej pętli. 

Porównaj ich liczby. (załącznik 1)  

Jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, spróbuj zrobić to na komputerze. 

 

5. Zabawa dokończ słowo.  

Rodzic mówi pierwszą sylabę słowa rzucając piłkę do dziecka, a dziecko musi dokończyć 

słowo, np. buł- ka i tak kolejno dalsze słowa (kajzerka, pączek, bagietka, rogal, mąka) 

 

6. „W piekarni” – zabawa ruchowa (postaraj się pokazać). 

- zagniatamy ciasto 



- wałkujemy ciasto 

- wbijamy jajka 

- formujemy bułki 

- wyjmujemy z piekarnika 

- dmuchamy gorące pieczywo 

 

7. Karta pracy. 

Obejrzyj obrazki. W pustych polach narysuj odpowiednią liczbę kropek lub napisz 

odpowiednie liczby zgodnie z kolejnością zdarzeń. Opowiedz historyjkę. Nadaj jej tytuł. 

(załącznik 2) 

 Jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, spróbuj zrobić to na komputerze. 

 

8. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki (według Małgorzaty 

Markowskiej) ćwicz zgodnie z rymowanką. 

Ręce w przód, 

ręce w górę,  

i podskokiem aż pod chmurę. 

Ręce w dół, 

ręce w bok, 

nogi wykonują skok.   (wykonują podskok obunóż w miejscu) 

Wszyscy ćwiczą bez wyjątku,   (maszerują w miejscu) 

zaczynamy od początku.    (maszerują w miejscu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

Pokoloruj rysunki przedstawiające pieczywo. Powiedz, czym się różnią. Otocz osobnymi 

pętlami pieczywo jednakowego kształtu. Ile pętli otrzymałeś? Policz produkty w każdej pętli. 

Porównaj ich liczby. 

 

 



Załącznik 2 

Obejrzyj obrazki. W pustych polach narysuj odpowiednią liczbę kropek lub napisz 

odpowiednie liczby zgodnie z kolejnością zdarzeń. Opowiedz historyjkę. Nadaj jej tytuł. 

 

 

 



 

DODATKOWE KARTY PRACY (DLA CHĘTNYCH) 

 

Dorysuj odpowiednią liczbę kwadratów. Wpisz odpowiednie znaki. Przeczytaj 

 

  



Narysuj po prawej stronie taki sam znak, jaki znajduje się po lewej stronie. 

 

Rysuj po śladach. 


