
Temat: „Jak powstaje chleb” 

1. „Żyto i chleb”- posłuchajcie opowiadania Cz. Janczarskiego. 

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. 

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 wyją 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?”. Aby upiec chleb, potrzebna jest ciężka praca wielu ludzi, chleb 

należy szanować.                                                                                                                                                                

Pytania:                                                                                                                                                                           

- Gdzie na spacer poszła Ania z Uszatkiem?                                                                                                                  

- Co tam widzieli?                                                                                                                                                             

- Co w workach wiózł dziadek Walenty?                                                                                                                        

- Dokąd jechał z żytem dziadek Walenty?                                                                                                                          

A teraz spróbujcie wskazać zawody, które przyczyniają się do powstania chleba (rolnik, 

młynarz, piekarz, kierowca, sprzedawca). 

2. „Od ziarenka do bochenka”- lekcja dla przedszkolaków. 

https://www.youtube.com/watch?v=ywS5YL9m6pI 

Wizyta z kamerą w piekarni:  

https://www.youtube.com/watch?v=kPhS_7ZgvoA 

3. „Mało nas do pieczenia chleba” - zabawa  

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

4. „Dla chleba” - piosenka 

https://chomikuj.pl/tralilu/szko*c5*82a/piosenki+podstawowa/jesie*c5*84/wrzesien/Piosen

ka+o+chlebie,5529175153.mp3(audio) 

5. „Chleb”- układamy 5 zadań ze słowem chleb.  Proszę rodziców o opublikowanie na 

naszej grupie pomysłów swoich dzieci. Dziękuję! 

6. Karta pracy 

https://www.youtube.com/watch?v=ywS5YL9m6pI
https://www.youtube.com/watch?v=kPhS_7ZgvoA
https://www.youtube.com/watch?v=YC-pDKWLRKw
https://chomikuj.pl/tralilu/szko*c5*82a/piosenki+podstawowa/jesie*c5*84/wrzesien/Piosenka+o+chlebie,5529175153.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/tralilu/szko*c5*82a/piosenki+podstawowa/jesie*c5*84/wrzesien/Piosenka+o+chlebie,5529175153.mp3(audio)
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