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Temat:  Od ziarenka do bochenka część 2 

 

Kochane Przedszkolaki! 

Poproście rodziców o zrobienie Wam zdjęć w czasie pracy, umieścimy je na stronie 
internetowej naszego przedszkola, będziecie tam mogli zobaczyć jak pracują Wasi koledzy i 
koleżanki  

e-mail do przesyłania fotorelacji : aga060189@gmail.com 

 

Środki dydaktyczne:  ilustracje pokazujące drogę „od ziarenka do bochenka”; prezentacja multimedialna do 

opowieści o tym, jak powstaje chleb; składniki do przygotowania masy solnej; pieczywo i chleb różnego 

gatunku oraz składniki i przybory do przygotowania kanapek. 

 

 Ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem filmu.  

Prosimy rodziców o pilnowanie dzieci, aby były bezpieczne. Jeżeli nie macie butelek z 

wodą potrzebnych do ćwiczeń, to weźcie np. dwa pluszaki. A jeżeli nie macie 

talerzyków papierowych, to spróbujcie ćwiczyć  bez nich.Poproście kogoś dorosłego, 

żeby przygotował wam coś do picia. Miłej zabawy! 

https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds 

 

 Jak powstaje chleb? Wysłuchanie treści opowiadania. 

 

Jak powstaje chleb? 

Lato w Zielonym Zakątku dobiegało końca, dni były coraz krótsze, liście powoli zaczynały żółknąć, 

wielkimi krokami zbliżała się jesień. Ciocię Różę od dłuższego czasu martwiło to, że jej przedszkolaki 

najbardziej lubią jeść słodkie, białe maślane bułeczki. I chociaż na stole zawsze leżał też chleb  

https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds


wielozbożowy oraz chleb razowy, nikt po niego nie sięgał. Niedawno zakończył się okres żniw, więc  

ciocia Róża, która zawsze miała wspaniałe pomysły, postanowiła zorganizować dzieciom ciekawą  

wycieczkę, która jednocześnie wiele je nauczy. 

– Kochane przedszkolaki – rzekła pewnego ranka. – Dziś zabieram was na wycieczkę do młyna. 

– Ooo! – krzyknęły zaskoczone dzieci. – Co to takiego młyn? 

– Młyn to bardzo ciekawe miejsce, w nim miele się ziarna zbóż. 

– A po co się miele te ziarna? – zapytała Ociupinka. 

– Z ziaren powstaje mąka, a z mąki bułeczki, które tak chętnie jecie – wyjaśniła ciocia Róża. 

– To bułeczka powstaje z jakiegoś ziarna? – dopytywał się zdziwiony Wieprzuś. 

– Tak, Prosiaczku, wkrótce sami się o tym przekonacie. A teraz zakładamy buciki i wiatrówki, bo czeka 

nas długa droga. 

Dzieci szybciutko się ubrały, ustawiły w parach i wszyscy razem wyruszyli w drogę do młyna. 

 Po  drodze ciocia, chcąc przybliżyć im temat, zadawała różne pytania. 

– Powiedzcie mi, drogie przedszkolaki, kto z was był w czasie wakacji na wsi? 

– Ja, ja i ja! – krzyknęło kilka głosów, a wśród nich cieniutki głosik Ociupinki. 

– Ociupinko, a czy będąc na wsi, widziałaś duże pola, pełne rosnących złotych kłosów? – zapytała 
ciocia. 

– Tak, widziałam, mama powiedziała mi, że to zboże, z którego robi się mąkę. 

– Brawo, Ociupinko, mąka powstaje ze zboża. Żeby urosło, najpierw rolnik sieje do ziemi ziarenka, 

one są podlewane przez padający deszczyk i ogrzewane słońcem. Powolutku rosną, a gdy przychodzą 

wakacje, są trochę większe niż ty i przypominają wysoką trawę zakończoną kłosami. Wtedy na pole 

przyjeżdża taka duża maszyna. Ta maszyna nazywa się kombajn. Jest tak zbudowana, że jeżdżąc po  

polu, ścina kłosy, w środku je przetwarza, a na koniec wychodzą już wyłuskane ziarna, które sypie się  

do worków. Jak już zbierze się dużo worków, to rolnik zawozi je do młyna. 

– I kto robi z nich mąkę? – zapytał ciekawski Raptuś. 

– O tym opowie wam Pan Młynarz. A czy wiecie, drogie dzieci, że jest wiele rodzajów mąki? 

– Jak to? I wszystkie powstają z tych samych kłosów? – zdziwił się Wieprzuś. 

– Mamy także wiele rodzajów zbóż, ale to wszystko opowie i pokaże wam Pan Młynarz, do którego 

właśnie się zbliżamy. Widzicie ten drewniany budynek z dużym wiatrakiem? To jest właśnie młyn. 

– Ale fajny! – krzyknęły dzieciaki i pobiegły w kierunku budynku. 



Przed młynem stał już uśmiechnięty Pan Młynarz i ruszał z zadowoleniem sumiastym wąsem. 

– Dzień dobry, kochane dzieci! 

– Dzień dobry, Panie Młynarzu! – odpowiedziały dzieci chórem. – Wejdźcie do środka, pokażę wam, 

co się robi w młynie. 

Dzieci zobaczyły w środku wielkie worki ziarna, sita i kanały, a obok mnóstwo ludzi uwijających się 

jak mrówki. Pan Młynarz zabrał je po schodach na piętro. 

– Zobaczcie, drogie dzieci, tutaj znajdują się kamienie młyńskie, do których wsypuje się ziarno, a one 

ścierają je na drobny pył. Następnie mąka jest przesiewana przez te wielkie sita i albo ponownie ją 

mielimy, by była jeszcze drobniejsza, albo pakujemy. Tutaj na górze wsypujemy ziarno, które spada 

kanałami na dół, na dole młyna odbierana jest już gotowa mąka. 

– Co się dzieje z tą mąką? – zapytała Ociupinka. 

– Mąkę zawozimy do Pana Piekarza, który piecze z niej pyszne chleby i bułeczki. 

– To chlebek też powstaje z mąki? – zdziwił się Wieprzuś. 

– Tak, Prosiaczku, mąka jest jednym ze składników bułeczek i chleba, ale o tym opowie wam już Pan 

Piekarz, którego także dziś odwiedzimy – odpowiedziała ciocia. 

– Hura, hura! – krzyknęły zadowolone przedszkolaki. 

– Ale najpierw Pan Młynarz pokaże wam jeszcze, jak wiele mamy rodzajów mąki. 

Młynarz zabrał dzieci z powrotem po schodkach na dół, gdzie długimi kanałami z góry wysypywała 

się mąka. Rzeczywiście, mąka była różna i miała różne kolory: biały, ciemniejszy, brązowy, żółtawy... 

Dzieci nie wierzyły własnym oczom, że aż tyle rodzajów mąki powstaje ze zbóż. 

– Mamy kilka najpopularniejszych gatunków zbóż, z których powstaje mąka: pszenicę, żyto, jęczmień,  

kukurydzę, grykę. Są jeszcze mniej znane, np. orkisz i  amarantus. Zdrowsze są ciemne mąki, na  

przykład żytnia, razowa czy orkiszowa. Mąka razowa to grubo zmielona mąka pszenna lub żytnia. 

Powstają z nich bułeczki i chleby ciemniejszego koloru, mają więcej witamin, składników mineralnych 

i błonnika. 

– Czyli białe bułeczki nie są zdrowe? – zmartwił się Wieprzuś. 

– Są mniej zdrowe od tych ciemnych, Wieprzusiu, ale to nie znaczy, że nie możesz ich w ogóle jeść.  

Raz lub dwa razy w tygodniu możesz zjeść białą bułeczkę, a w pozostałe dni spróbuj jeść te 
ciemniejsze. 

Jeśli nie smakuje ci pieczywo razowe, możesz spróbować żytniego lub orkiszowego. Każde z nich ma 



inny smak i na pewno któreś polubisz. 

– Ciociu, czy dostaniemy w przedszkolu kanapki z ciemnego pieczywa? – zapytał Raptuś. 

– Codziennie dostajecie, głuptaski, tylko wybieracie zawsze to jasne. 

– Czy obiecujecie, że jutro spróbujecie też ciemnego? 

– Obiecujemy – powiedziały poważnie troszkę zawstydzone zwierzątka. 

– Nasza wizyta u Pana Młynarza dobiegła końca. Teraz odwiedzimy piekarnię, gdzie będziecie mogli 

spróbować różnego rodzaju pieczywa z różnej mąki. Na pewno jesteście już troszkę głodni. 

– Nawet bardzo! – krzyknął Wieprzuś. 

Zwierzątka pożegnały się z Panem Młynarzem i wraz z ciocią Różą wyruszyły do piekarni. 

– Ech, jestem taki głodny, zjadłbym nawet kromeczkę z ciemnego pieczywa – westchnął Wieprzuś. 

– Trzymam cię za słowo, Wieprzusiu – roześmiała się Róża i pomachała wesoło do Pana Piekarza, 

który już witał dzieci na progu piekarni. 

– Jesteście w znakomitym momencie – powitał ich Pan Piekarz. – Niedawno wyjąłem z pieca świeże 

bułeczki, jasne, ciemne, pełnoziarniste, ze słonecznikiem. Wszystkich będziecie mogli spróbować. 

– Wieprzuś zacznie od tych ciemnych – zachichotała Ociupinka i wszyscy weszli do piekarni. 

Zapach był naprawdę niesamowity. Na dzieci już czekały talerze z kawałkami bułeczek i kromeczek 

chleba różnego rodzaju, posmarowanych świeżym masełkiem. 

– Czy możemy, ciociu? – zapytał niepewnie Raptuś. 

– Ależ oczywiście – roześmiała się Róża, a zwierzątka rzuciły się do stołu i zaczęły pałaszować. 

Po piętnastu minutach talerze były puste. Zniknęły wszystkie kromeczki i te jasne, i ciemne, i nawet 

razowe. 

– Smakowało wam, dzieciaki? – zapytał Pan Piekarz. 

– Bardzo! – krzyknęły przedszkolaki. 

– Te ciemne kromeczki wcale nie były złe – powiedział Wieprzuś. – Nie wiem, czemu wcześniej ich 

nie spróbowałem. 

– Widzisz, Wieprzusiu, wszystko, co nowe, budzi nasz niepokój, ale teraz już wiesz, że ciemne  

pieczywo jest nie tylko smaczne, ale też zdrowe. Chodźcie, moi drodzy, zobaczymy teraz, jak powstaje 
chleb. 

Pan Piekarz zabrał dzieci do sali, gdzie stała wielka misa. Szybko pojawili się pomocnicy, którzy do 

misy wsypali mąkę, drożdże, wlali wodę i wsypali trochę soli. Następnie Pan Piekarz nacisnął przycisk  



na ścianie i wielka łyżka zaczęła mieszać składniki ciasta. Gdy ciasto było już dobrze wymieszane, 

pomocnicy wyłożyli je na wielki stół, podzielili na kawałki. Część powkładali do różnych foremek na 

chleb, a z reszty zrobili bułeczki i rogaliki. 

– Ale super! – pisnęła Ociupinka. – Tak szybko powstaje tak dużo bułeczek. Wystarczy chyba dla  

całego naszego miasteczka. 

– Na pewno, Ociupinko, wystarczy dla wszystkich – zaśmiał się Pan Piekarz. – Wy też dostaniecie w  

podziękowaniu za dzisiejszą wizytę koszyk pysznych, ciemnych chlebków na jutrzejsze śniadanie. 

– Dziękujemy! – krzyknęły chórem przedszkolaki i wyruszyły w powrotną drogę do przedszkola, 

zadowolone, że znowu nauczyły się czegoś nowego. 

 

 Od ziarenka do bochenka. Rozmowa o treści opowiadania połączona z chronologicznym 

porządkowaniem ilustracji: 

 

1) oranie ziemi (słowa-klucze: traktor, brona); 

2) wysiew zboża (słowa-klucze: mechaniczny, ręczny); 

3) koszenie zboża (słowa-klucze: kombajn, sierp); 

4) młócenie zboża (słowa-klucze: kombajn z młocarnią, młocarnia, cep); 

5) mielenie zboża (słowa-klucze: młyn współczesny – wnętrze, młyn wiatrowy); 

6) piekarz wyrabiający ciasto na chleb i bułki; 

7) piekarz wyciągający chleb z pieca; 

8) sprzedaż chleba w sklepie. Warto zaproponować alternatywne obrazki, które dzieci mogą 

ułożyć jeden pod drugim ( jak dawniej/tradycyjnie wyglądało/wygląda np. oranie ziemi 

z wykorzystaniem koni, a jak obecnie tę pracę wykonuje traktor). Trudność tego zadania 

należy dostosować do możliwości dzieci. 

Załącznik nr 1- ilustracje „Od ziarenka do bochenka” 

 

● Kim jest piekarz? Rodzic opowiada o zawodzie piekarza, miejscu jego pracy, 

charakterystycznym stroju itp. 



 

● Proces produkcji chleba. Omówienie/obserwacja. Można podczas opowieści 

wykorzystać prezentację multimedialną. 

Slajd nr 1  Dozowanie składników. Do dzieży przesiewamy mąkę w celu napowietrzenia jej i 

pozbycia się przypadkowych ciał obcych, aby te nie dostały się do dzieży. Do mąki dodajemy 

pozostałe składniki, takie jak sól, drożdże, woda. Dodajemy także wcześniej przygotowany 

naturalny zakwas. Dzięki niemu nasz chleb ma smak i zapach. 

 Slajd nr 2  Mieszanie ciasta. Kiedy wszystkie składniki znajdują się w dzieży, przystępujemy 

do mieszania ciasta. Kluczowe znaczenie ma tu czas i intensywność mieszania.  

Slajd nr 3  Formowanie kęsów. Gdy ciasto osiągnie pożądaną konsystencję, piekarze 

przystępują najpierw do odważania kęsów, a potem do ręcznej obróbki, polegającej na 

zaokrąglaniu (werkowaniu) i wydłużaniu (lęgowaniu) kęsów. W większych piekarniach te 

wszystkie czynności robią za piekarzy maszyny, jednak chleb (mimo że bardziej równy) jest 

gorszej jakości i nie dorównuje chlebowi formowanemu ręcznie. 

Slajd nr 4  Rozrost. Kiedy kęsy są uformowane, piekarze układają je na wózkach i wjeżdżają 

nimi do tzw. garowni. Tam bochenki mają idealne warunki do wyrośnięcia (najistotniejsze są 

tu temperatura i wilgotność). W tej fazie bochenki są również nacinane.  

Slajd nr 5  Wypiek. Gdy bochenki wyrosły, piekarze przystępują do wsadzenia ich do pieca. 

Po określonym czasie z pieca wyjeżdżają gorące bochenki, które układa się w magazynie 

chleba, do ostygnięcia. 

Załącznik nr 2-prezentacja-„Proces produkcji chleba” 

 

 Drugie śniadanie. Degustowanie różnego rodzaju gatunków pieczywa. Wypiek 

pieczywa do zabaw tematycznych. Przepis: 1 kg soli,1 kg mąki pszennej, woda, olej. 

Połączyć składniki. Masa ma być plastyczna, ale niezbyt rzadka. Wyrabiać 5-10 minut. 

 

  Wypiek. Rozdzielenie po kawałku ciasta solnego – dzieci tworzą pieczywo według 

własnego pomysłu (chleb, bułki, kanapki, chałka itp.). Po wykonanej pracy otrzymane 

wyroby wypiekamy w piekarniku. Po ostygnięciu dzieci malują swoje dzieła farbami. 

 

 

 

 



 Ćwiczenie . Przyjrzyj się poniższej ilustracji. Odpowiedz na pytania: 

 

- Co przedstawia poniższy obrazek? (Rys.1) 
 

- Jak powstaje chleb, kto pracuje przy jego produkcji? 
 

- Czym różni się pszenica od żyta? 
 

- Jakie znasz rodzaje pieczywa? (Rys.2); Które z nich lubisz najbardziej?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podsumowanie zdobytej wiedzy  

 

 

 Konkurs wiedzy o chlebie.   

 

Rodzic zadaje pytania/zadania (poniżej przedstawione są jedynie przykłady – 

prowadzący może poszerzyć listę): 

 -ułożenie ilustracji „Od ziarenka do bochenka”;  

-przyporządkowanie rodzaju mąki do fotografii danego zboża; 

-lista pytań: 

 

 • Dlaczego powinno się spożywać chleb i który jego rodzaj jest najzdrowszy?  

• Jakie pieczywo możemy kupić w sklepie oprócz chleba?  

• Co się dzieje z ziarnem po zbiorze?  

• Wymień narzędzia, które dawniej wykorzystywano do pieczenia chleba  

• Która maszyna służy do koszenia zboża: traktor, pług, kombajn? 

 

 

 Kanapki. Własnoręczne przygotowanie kanapek z wykorzystaniem różnego rodzaju 

gatunków pieczywa. W miarę możliwości krok ten należy poprzedzić wspólnym 

wypiekiem chleba 

w przedszkolnej kuchni. 

 

 

 Filmu edukacyjny „Od ziarna do chleba” 

https://www.youtube.com/watch?v=HJT7MTxVdhY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HJT7MTxVdhY


Dodatkowe karty pracy dla chętnych dzieci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Wykonaj wiatrak według instrukcji podanej poniżej. 

 

Wykonanie: 

• Nacięcie kartki papieru 

• Złożenie 

• Przytwierdzenie za pomocą pinezki do patyczka 

 


