
TEMAT DNIA: JAK POWSTAJE CHLEB. 

1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 30: 

 – „Koło gimnastyczne” – dzieci kręcą kołem, następnie wykonują wylosowane ćwiczenia, np. 

pięć przysiadów, dwa pajacyki; https://wordwall.net/pl/resource/1307541/pionizacja    

– „Wyścigi raków” – rodzic wyznacza linie startu i mety. Dzieci leżą na plecach, na sygnał 

rodzica podnoszą tułów do góry i podpierając się rękami i nogami, idą do mety. 

2. Degustacja różnego rodzaju pieczywa (jeśli mamy w domu to robimy tą część, a jak 

nie mamcie państwo to pomijamy) – określanie smaku, zapachu, koloru, kształtu 

różnego rodzaju pieczywa, porównywanie.- 
3.  „Skąd się bierze chleb?” – oglądamy film “Od ziarenka do bochenka” 

https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8, a potem prowadzimy z dzieckiem 

pogadankę na temat różnych rodzajów mąki, z której pozyskuje się produkty piekarskie.  

4. „Zawody” – dziecko rozwiązuje zagadki o zawodach związanych z chlebem i jego 

produkcją, dzieli nazwy zawodów na sylaby.  

Proszę przeczytać zagadki dla dziecka: 

Słonce go budzi, słonce żegna, 

gdy praca kończy się powszednia. 

Smak tego trudu czujesz w chlebie, 

ten trud dla wszystkich i dla Ciebie. (ROLNIK) 

 

Ciągle mąką pobielony 

nie żałuje swoich dłoni, 

ciężkie worki musi nosić, 

ale pracy nie ma dosyć. (MŁYNARZ) 

 

Ma biały czepek, białe ubranie, 

nocą zajmuje się wyrabianiem. 

A co wyrobi, upiecze smacznie, 

i odda ludziom, nim dzień się zacznie. (PIEKARZ) 

 

Gdy wejdziesz do sklepu, 

ta miła osoba, 

spyta co chcesz kupić 

i wszystko Ci poda. (SPRZEDAWCA) 

5. RELIGIA:  

Temat: MAJ – miesiąc czci Maryi, Matki Jezusa. 

https://www.youtube.com/watch?v=RO4PomSImw8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3sHh

ztsDilLjGpI7aBPReO79moZMrV8mXTAT0ACjyYzxIVbGJu0guYMfg 

https://wordwall.net/pl/resource/1307541/pionizacja
https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8
https://www.youtube.com/watch?v=RO4PomSImw8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3sHhztsDilLjGpI7aBPReO79moZMrV8mXTAT0ACjyYzxIVbGJu0guYMfg
https://www.youtube.com/watch?v=RO4PomSImw8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3sHhztsDilLjGpI7aBPReO79moZMrV8mXTAT0ACjyYzxIVbGJu0guYMfg


6. „Od ziarenka do bochenka” – praca z KP3.38- doskonalenie sprawności manualnej i 

percepcji wzrokowej, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, budowanie 

wypowiedzi.  

7. Krótka przerwa- wspólna zabawa z rodzicem- Klaskanka  

https://www.youtube.com/watch?v=p9BFptWN5CA  

8. „Młyny” – porównywanie młynów elektrycznych i wodnych. 

   

MŁYN WODNY 

   

DAWNY MŁYN ELEKTRYCZNY   

https://www.youtube.com/watch?v=p9BFptWN5CA


9. Blok zajęć o emocjach – docenienie. „Wiosna na wsi” Dominika Niemiec– 

wysłuchanie opowiadania pod tym samym tytułem. 

Dziadek Stasia mieszka na wsi. Dziś jest sobota, Staś nie ma w szkole lekcji i postanowił z 

rodzicami odwiedzić dziadka. Wyjechali z miasta skoro świt. Staś obserwował przez okno 

samochodu uciekające bloki i domy. Już po chwili nie było widać kominów fabryk i wysokich 

wieżowców, które dumnie pięły się w miejskiej dżungli. Z nosem w szybie Staś podziwiał 

zmieniający się krajobraz. Najpierw przejeżdżali przez miasta i miasteczka, które były coraz 

mniejsze i w których nie było już wieżowców, a jedynie małe domki przycupnięte przy 

uliczkach niczym kury na grzędach. Między kolejnymi miasteczkami rozciągały się połacie 

lasów i pól, nad którymi krążyły ptaki. Wiosna dawała o sobie znać, gdyż wszystko zieleniło 

się wkoło jak szalone. Po kilku godzinach Staś z rodzicami dotarł na miejsce. Dziadek 

przywitał wszystkich z wielkim entuzjazmem. Wyściskał mamę, tatę i wnuczka. Staś wskoczył 

dziadkowi na barana. 

 – Hura! Dziadku, jak tu pięknie, zupełnie inaczej niż mieście.  

– O tak, zupełnie inaczej – potwierdził dziadek. – Mam tu dużo pracy, muszę zasiać warzywa w 

całym ogrodzie. Może mi pomożesz, zuchu?  

– O, to my pójdziemy do domu i ugotujemy z tatą obiad. Będzie na was czekał, gdy wrócicie z 

ogrodu – zapowiedziała mama.  

Tata z mamą znikli za drzwiami dziadkowego domu, a Staś z dziadkiem ruszyli w kierunku 

ogrodu. Do obsiania były spory kawałek terenu przy szklarniach i po sześć długich grządek 

znajdujących się we wnętrzu każdej z trzech szklarni. Staś z dziadkiem zabrali się do roboty. 

Do grządek wpadały ziarenka, z których miały wyrosnąć dorodne pomidory, marchewki, 

ogórki, pietruszki, sałaty, dynie i kabaczki. Dziadek kierował pracą Stasia i pomagał 

przykrywać mu ziarenka ziemią.  

– Teraz trzeba to wszystko dobrze podlać – zarządził. Staś już trzymał w ręku ogrodowego 

węża.  

– Widzę, że doskonale wiesz, co potrzebne jest roślinom do wzrostu – z uśmiechem 

powiedział dziadek.  

Wszystkie grządki zostały dokładnie podlane i dziadek ze Stasiem mogli udać się do domu. 

– Umyjcie szybko ręce, podaję obiad! – krzyknęła mama z kuchni, słysząc wchodzących do 

domu Stasia z dziadkiem.  

Wszyscy zjedli obiad ze smakiem. Nie wiadomo, komu bardziej smakowały przygotowane 

przez mamę pierogi: czy dziadkowi, który dawno już ich nie jadł, czy też Stasiowi, który 

porządnie zgłodniał podczas prac w ogrodzie i pałaszował już drugą dokładkę obiadu. 

– Cieszymy się z mamą, że obiad wam tak smakuje. Uważaj, Stasiu, bo zaraz zjesz widelec 

razem z pierogiem – śmiejąc się, powiedział tata.  

– Dobrze, że ma apetyt – powiedział dziadek, głaszcząc wnuczka po głowie. – Jestem wam 

bardzo wdzięczny za to, że mnie odwiedziliście. To był pyszny obiad. A bez twojej pomocy, 



Stasiu, obsiewanie ogrodu zabrałoby mi dużo więcej czasu. Przydałby mi się taki pomocnik na 

co dzień. Nie dość, że szybko pracuje, to jeszcze sam wie, co i kiedy trzeba zrobić.  

Staś poczuł się naprawdę doceniony. Teraz już nie tylko czuł, ale i wiedział, że dziadek 

dostrzegł jego wysiłek i zaangażowanie. A i mama z tatą siedzieli przy stole uśmiechnięci.  

– Nareszcie ktoś docenił, to że gotuję – powiedziała mama.  

– Oj, przecież zawsze to doceniamy – odrzekł tata, dając mamie buziaka w policzek.  

– No właśnie. Przecież zawsze wszystko znika z naszych talerzy, a skoro tak, to znaczy, że 

wszystko nam smakuje.  

– Jednym słowem, czuj się zawsze doceniona, córeczko! – skwitował dziadek 

       

 Rodzic prosi, aby dziecko spróbowało opowiedzieć treść opowiadania. Po zakończeniu 

opowiadania rodzic pyta: Jakie emocje towarzyszyły jego bohaterom (szczególnie 

zwracamy uwagę na uczucie docenienia).  Następnie rodzic prowadzi rozmowę kierowaną z 

dzieckiem, zadając dziecku pytania: 

• Co to znaczy „czuć się docenionym”?  

• Czy jest to przyjemne uczucie?  

• Za co można kogoś docenić?  

• Czy ty czułeś/aś się kiedyś doceniony/a?  

• W jakiej to było sytuacji?  

• Jak można komuś okazać, że się go docenia? 

 

10. Zabawa logopedyczna z kawałkiem chleba – usprawnianie aparatu mowy. Dziecko 

dostaje kawałek chleba ze skórką. Dziecko przeżuwa, mlaska, gryzie skórkę, oblizuje się 

itp. 

 

 

 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam Małgorzata Adamska 


