
Dzień dobry☺ 

 Podaje kolejną propozycja zajęć na czwartek i piątek. 

Dziękuję, że tak sumiennie, razem z dziećmi wykonujecie powierzone wam 

zadania . Cieszę się z każdego zdjęcia i filmu, który mi wysyłacie. Od 

25.03.2020r. dzieci mają obowiązek zdalnej realizacji podstawy programowej, 

szczególnie ważne jest to w przypadku 6-latków. Zachęcam do codziennej 

aktywności w domu i dzielenia się wynikami pracy na mój adres mailowy 

ana4244@wp.pl 

 

DZIEN 4  CZWARTEK 02.04.2020r. 

Jak powstaje chleb 

Propozycja ćwiczeń ruchowych 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR393ph3I

6ZPfKIS5K0lCPXg2p0xDwnkKN9uvfC4QzuF60qIrgcT1XpDGaA 

Żyto i chleb – słuchanie opowiadania Czesława Janczarskiego.  

Żyto i chleb  

Czesław Janczarski  

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 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?”  

Aby upiec chleb, potrzebna jest ciężka praca wielu ludzi, chleb należy szanować.  

Rozmowa dotycząca treści opowiadania: Gdzie na spacer poszła Ania z Uszatkiem?; Co tam 

widzieli?; Co w workach wiózł dziadek Walenty?; Dokąd jechał z żytem dziadek Walenty?; 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR393ph3I6ZPfKIS5K0lCPXg2p0xDwnkKN9uvfC4QzuF60qIrgcT1XpDGaA
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR393ph3I6ZPfKIS5K0lCPXg2p0xDwnkKN9uvfC4QzuF60qIrgcT1XpDGaA


Jak powstaje chleb?; Jak do powstawania chleba przyczynia się rolnik?; Jak do powstawania 

chleba przyczynia się młynarz?; Jak do powstawania chleba przyczynia się piekarz?; Jak do 

powstawania chleba przyczynia się sprzedawca?; Dlaczego chleb jest tak ważny w życiu 

człowieka? 



 „Smakujemy chleb” – gimnastyka buzi i języka; ćwiczenia artykulacyjne rozwijające aparat 

mowy. . Potrzebny będzie chleb pokrojony na małe kromki oraz skórkę od chleba. Dziecko 

naśladują czynności N.: mlaskanie, dokładne przeżuwanie skórki od chleba (z prawej strony, 

z lewej strony żuchwy), przyklejenie kawałka chleba do wałka dziąsłowego, za górnymi 

zębami, a następnie stukanie w niego czubkiem języka, oblizywanie warg, wciąganie ust w 

głąb jamy ustnej, ściąganie warg w dziubek, przesyłanie sobie nawzajem całusków.  

 

 

Jaki to chleb?” – zabawa dydaktyczna rozwijająca zmysł smaku; rozpoznawanie rodzaju 

pieczywa po smaku. Dziecko ogląda i wącha pieczywo. Następnie rodzic. zawiązuje na 

oczach opaskę, zadaniem dziecka jest rozpoznać, jakie to pieczywo: chleb biały, razowy, 

bułka, rogal, bułka maślana.  

 


 „Co jeszcze robimy ze zboża?” – zabawa dydaktyczna. Pokaz różnych produktów 

pochodzących ze zboża, np. mąki, kaszy jęczmiennej, kaszy manny, płatków kukurydzianych 

i owsianych, kaszy jaglanej. Rozmowa dotycząca produktów zbożowych. 

 

 

„Rysujemy litery” – zabawa grafomotoryczna. R. wysypuje na talerzyki produkty 

pochodzenia zbożowego: Prosi dziecko aby napisało na wysypanym produkcie swoje imię.  

 

 

Praca z PiL 59 – przeliczanie w zakresie 8.  

 

DZIEN 5 PIĄTEK 03.04.2020r. 

 

Robimy ciastka 

 

 

Zdrowe ciastka” – zajęcia kulinarne. N. gromadzi potrzebne produkty i sprzęt kucharski. 

Zwraca uwagę na bezpieczne i higieniczne wykonywanie pracy.  

Składniki na ciasteczka z płatków owsianych  

1 szklanka płatków owsianych,  

8 dag miękkiego masła,  

1/3 szklanki cukru pudru,  

1/2 szklanki mąki pszennej,  

1/2 szklanki bakalii (rodzynki, posiekane orzechy, pestki słonecznika),  

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej,  

1/2 łyżeczki cynamonu,  

     3 łyżki mleka 

 

Przygotowanie ciasteczek  



Rodzynki należy sparzyć i osączyć. Płatki zrumienić na suchej patelni i ostudzić. Utrzeć z 

masłem i cukrem. Dodać mąkę wymieszaną z sodą i cynamonem, wymieszać. Wlać mleko, 

wsypać bakalie, wymieszać na jednolitą masę. Wykładać na pergamin za pomocą dwóch 

łyżeczek małe porcje ciasta (najwyżej po pół łyżeczki). Piec w temperaturze 190–200°C przez 

12 minut, do lekkiego zrumienienia. Zostawić do przestudzenia na blasze. 

 

 


 

 

 

 



Abecadło o chlebie – praca z wierszem Władysława Bełzy.  

Abecadło o chlebie  

 

ABC  

Chleba chcę,  

Lecz i wiedzieć mi się godzi,  

Z czego też to chleb się rodzi?  

DEF  

Naprzód siew:  

Rolnik orze ziemię czarną  

I pod skibę rzuca ziarno  

HKJ  

Ziarno w lot  

Zakiełkuje w ziemi łonie,  

I kłos buja na zagonie.  

Ł i L  

Gdy już cel  

Osiągnięty gospodarza,  

Zboże wiozą do młynarza.  

MNO  

Każde źdźbło,  

za obrotem kół, kamienia,  

W białą mąkę się zamienia.  

PQS  

To już kres!  

Z młyna piekarz mąkę bierze  

I na zacier rzuca w dzieże.  

RTU  

I co tchu  

W piec ogromny wkłada ciasto,  

By chleb miały wieś i miasto.  

WXZ  

I chleb wnet!  

Patrzcie, ile rąk potrzeba,  



Aby mieć kawałek chleba 

 

 

Rozmowa dotycząca treści wiersza: Kto przyczynia się do tego, że mamy chleb?; Jak 

nazywają się te zawody?; Gdzie kupujemy chleb? 

Wykonanie ćwiczeń w książkach TEMAT : PRACA ROLNIKA 

Propozycja zajęć ruchowych 

 

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8 

Można z dzieckiem  wysłuchać piosenki , link poniżej 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 

 

Proponuje powtórzenie cyferek 7 i 8 linki poniżej 

http://proliberis.org/images/dla_dzieci/pdf/pro_liberis_cyferki_07.pdf 

http://proliberis.org/images/dla_dzieci/pdf/pro_liberis_cyferki_08.pdf 

Co to za słowo? 

https://www.youtube.com/watch?v=Zesv114dtmM 

 

    Propozycja wykonania pracy plastycznej 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8
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http://proliberis.org/images/dla_dzieci/pdf/pro_liberis_cyferki_07.pdf
http://proliberis.org/images/dla_dzieci/pdf/pro_liberis_cyferki_08.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Zesv114dtmM

