
Zajęcia zdalne- materiał przeznaczony dla dzieci 5-letnich 

Data: 16.04.2020 rok 

Opracowały: Agnieszka Wanat, Lidia Pilikowska-Koziołek 

Temat: Od ziarenka do bochenka część 1 

 

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 do treści zagadek; duży arkusz papieru, markery; fotografie pieczywa różnego 

gatunku; fotografie dawnych narzędzi do wypieku chleba; dwa kamienie oraz ziarno do własnoręcznego 

wykonania mąki przez dzieci; fotografie różnego rodzaju zbóż i miseczki z mąką danego rodzaju, sól, woda, 

drożdże, zakwas; podkład do zabawy przy muzyce; materiały i przybory do wykonania mącznych obrazków. 

 

 Zagadki.  Wprowadzenie do tematu zajęć. Pomocą w rozwiązaniu zagadek są 

ilustracje  umieszczone na dywanie 

 

Okrągły, podłużny, chrupiący i świeży. 

Jesz go na śniadanie, na stole w koszyku leży. 

Nożem go pokroisz, cienkie kromki zrobisz, dżemem posmarujesz 

i zdrowe kanapki z niego przygotujesz.                      (chleb) 

Pachnący chlebek w sklepie czeka na ciebie. 

To pan w białej czapce piecze go dla ciebie.            (piekarz) 

 

Z ziarenek zrobiona i w młynie przemielona.          (mąka) 

 

Wysiane w ziemię – zaczyna kiełkować, 

by latem złotym ziarnem zaowocować.                     (zboże) 



Załącznik nr 1 -pomoce do zagadek- ilustracje: chleb, piekarz, mąka, zboże. 

 

 Burza mózgów.  Swobodne wypowiedzi dzieci na temat chleba – co to jest chleb, co o 

nim wiedzą, z czego się go robi, z czym im się kojarzy, jakie znają rodzaje pieczywa 

(pomocą mogą być ilustracje), czy w ich domu zjada się chleb, czy dużo, jaki itp. 

Ilustrowanie lub zapisywanie odpowiedzi dzieci na dużym arkuszu papieru w 

schematycznej formie –rodzic na środku arkusza rysuje chleb, a od niego prowadzi strzałki 

z propozycjami dzieci. Na podstawie ilustracji przedszkolaki mogą także próbować określać 

kształt pieczywa danego rodzaju.   

Podkreślenie, że najbardziej wartościowym pieczywem jest pieczywo pełnoziarniste, 

ciemne. 

Załącznik nr 2 -pomoce do zabawy „Burza mózgów”- ilustracje- rodzaje pieczywa. 

 

 Żyto i chleb.  Wysłuchanie opowiadania „Żyto i chleb” Czesława Janczarskiego i 

rozmowa o jego treści (źródło: Czesław Janczarski, „Nowi przyjaciele Misia Uszatka”, 

wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1990). 

 

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 chlebek. 

Miś nic nie odpowiedział, ale bardzo się zdziwił: „Przecież chleb robi się z mąki, a 

mąka jest biała, 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 złotych 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 to jest naprawdę z tym chlebem? Jem go codziennie i 

nie wiem, czy zrobiono go z mąki, czy ze złotych ziarenek, czy też z zielonej trawy”? 

Podrapał się Uszatek w opuszczone uszko i zamyślił się głęboko: „Kto mi wytłumaczy 

to wszystko?”. 

 

 



 Jak się piecze chleb?  Poznanie dawnych narzędzi służących do wypieku chleba – na 

podstawie tekstu B. Jakimowicz-Klein   

 

 

Do tradycyjnego wypieku chleba w gospodarstwach wiejskich używane były 

różnorodne sprzęty: dzieże, niecki, łopaty, miotły, haki i koszyki. 

Najważniejszym „sprzętem” był jednak piec chlebowy, który zajmował w izbie 

szczególne miejsce. Przypisywano mu wyjątkowe znaczenie. Piec i ogień były 

uznawane za siedlisko sił tajemnych (...). Dbano zatem o to, by piec był zawsze pełny. 

Stąd bardzo ważną rolę odgrywało cotygodniowe pieczenie chleba. 

 

DZIEŻE. Były to naczynia z klepek drewnianych (...). Mogły mieć przykrycia-wieka 

lub były odkryte. (...) W całej Polsce powszechne było przekonanie, że jeśli do 

zrobienia dzieży wykorzysta się klepki z drzewa rażonego piorunem i całą dzieżę 

wykona się w ciągu jednego dnia, to chleb w takiej dzieży będzie rósł tak prędko, że 

nie zdąży się w piecu napalić. 

NIECKI. Były to naczynia dłubane w drewnie o różnych formach. Czasem zbijano je 

z desek. Zaczyniano w nich chleb. 

ŁOPATA. Była to krótka, szeroka lub zaokrąglona deska na długim trzonku, służąca 

do wkładania i wyjmowania chleba z pieca. Czasem nazywano ją szybrem lub 

wiosłem. 

MIOTŁA. Zwana też pomietłem, miotłą, łatą, służyła do wymiatania pieca 

chlebowego. Był to rodzaj miotły osadzonej na długim trzonku. 

HAK. Służył do rozgarniania ognia w piecu. Nazywano go również koczegą, kociubą, 

ożogiem lub dziabką. 

Wyrośnięte ciasto na chleb, wyjęte z dzieży bądź niecki, formowano 

w bochenki. Robiono to na stolnicy, stole lub bezpośrednio na łopacie 

przed włożeniem chleba do pieca względnie w KOSZYKACH specjalnie 

wyplatanych do tego celu ze słomy, rzadziej z wikliny lub korzeni. 

Ukształtowane bochenki umieszczano na łopatach. Niekiedy podkładano 

pod chleb przed wypiekiem świeże liście. Rozkładano je na łopacie i po 

umieszczeniu na nich bochenka wkładano do rozgrzanego pieca – robiona tak, aby 

zapobiec przypaleniu się dolnej skóry chleba podczas wypieku. Najpowszechniej 

używane były liście chrzanowe lub kapuściane. Dla nadania skórce połysku polewano 

chleb wodą lub smarowano jajkiem. 

Załącznik nr 3 -pomoce do zabawy „Jak się piecze chleb?”- ilustracje 

 

 Skąd się bierze mąka? Rodzic prezentuje ilustrację przedstawiającą żarno, tłumacząc, że 

obecnie produkuje się mąkę na skalę przemysłową, a kiedyś zwykle mielono ją w domach z 

wykorzystaniem żaren. Trze wraz z dziećmi kamieniem (na większym płaskim kamieniu) 

ziarna zbóż. Przedszkolaki doświadczają, jak bardzo trzeba się napracować, żeby uzyskać 

mąkę. 

Załącznik nr 4 -pomoce do zabawy „Skąd się bierze mąka?”- ilustracja 



 Z czego składa się chleb?  Poznanie podstawowych składników chleba – mąka, woda, 

sól, drożdże, zakwas. Rodzic prezentuje fotografie z różnymi rodzajami zbóż – 

pszenicą, żytem, jęczmieniem, owsem oraz roślinami, z których także produkuje się 

mąkę, np. kukurydza i gryka. Rodzic daje dzieciom do obejrzenia miseczki z mąką 

wytworzoną z danego rodzaju ziarna. Dzieci określają ich właściwości, próbują 

przyporządkować je do fotografii. Warto również spróbować zdobyć prawdziwe kłosy 

danego rodzaju. Następnie prowadzący pokazuje pozostałe składniki: drożdże, 

zakwas, wodę i sól. 

Załącznik nr 5 -pomoce do zabawy „Z czego składa się chleb?” 

 

„Małe nasionko” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych w  formie opowieści ruchowej. 

 Dzieci słuchają uważnie rodzica, który snuje opowieść i  ilustruje ją ruchem. Dzieci wykonują 

te same ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń można powtórzyć kilkakrotnie.  

 

Małe nasionko 

(Magdalena Ledwoń) 

Jedno małe nasionko leciało z wiatrem wysoko nad łąką (trucht po obwodzie koła, na 

sygnał- zmiana kierunku). Gdy wiatr nieco ustał, upadło na ziemi (przykucnięcie). 

Leżało tam sobie długi czas, wygrzewając się w  promieniach słońca (leżenie tyłem). 

Ale nic się nie działo. Dopiero gdy nad łąką przeszła ulewa, a deszcz zrosił ziemię, 

małe nasionko poczuło, że coś dziwnego zaczyna się z nim dziać (kilkukrotne ugięcie i 

przyciągnięcie kolan do brzucha). Najpierw wysunął się z łupinki mały korzonek, który 

szukał najkrótszej drogi do ziemi (przykucnięcie). Gdy korzonek wbił się w ziemię i 

wrósł w nią bardzo mocno, w małej dziurce w łupince pojawiała się kolejna 

niespodzianka. Niewielka łodyga wyjrzała przez szparkę, a  następnie zaczęła swoją 

wędrówkę w  górę (unoszenie złączonych dłoni zygzakiem ponad głowę z  

jednoczesnym wyprostowaniem nóg). Gdy wyrosła wystarczająco 

mocna i silna, rozłożyła nad nasionkiem piękny liściasty parasol (rozłożenie 

uniesionych rąk na boki). Ale nie po to, żeby chronił roślinkę przed deszczem, tylko po 

to, żeby łapać promienie słońca. Codziennie roślinka stawała się większa i  większa, aż 

w  końcu pojawiły się na niej piękne kwiaty (naprzemienne opuszczanie 

wyprostowanych rąk do wysokości obręczy barkowej i unoszenie ich ponad głowę). 

Do kwiatów zaczęły ściągać owady, które wyjadały słodki nektar z kielichów (trucht 

po obwodzie koła). Po pewnym czasie płatki kwiatów przekwitły, a na ich miejscu 

pojawiły się małe nasionka przyczepione do małych spadochronów 

(złączenie rąk nad głową). Pewnego dnia, gdy zawiał silniejszy wiatr, jedno nasionko 

oderwało się od reszty (wykonywanie skłonów bocznych) i poleciało wysoko nad 

łąką… (trucht po obwodzie koła). 

 



 

 Ćwiczenie . Przeczytaj zdania. 

 

Co to? To traktor pana Tomka. 

Pan Tomek to rolnik. 

Ma gospodarstwo i ogromne pole kapusty. 

Obok domu pan Tomek ma sad morelowy. 

 

 Ćwiczenie. Sadzenie nasion. 

 

Poproś Rodziców, abyście wspólnie pobawili się w ogrodników. Przygotujcie nasiona 

wybranej przez siebie rośliny/warzywa np. 

rzeżuchy/owsa/szczypiorku/fasoli/rzodkiewki (rosną one najszybciej) i wspólnie 

przygotujcie dla nich odpowiednie podłoże do posadzenia. Zadaniem dzieci jest 

obserwacja swoich roślin, podlewanie i dbanie, aby miały one odpowiednie warunki 

do wzrostu. Oczywiście największą radość sprawi Wam sadzenie nasionek ;) Życzymy 

owocnej pracy ;) 

 

 Mączne obrazki. Praca plastyczna – dzieci wykonują pracę plastyczną z 

wykorzystaniem mąki, na dowolnie wybrany przez siebie temat. Najpierw na 

kolorowych kartkach z bloku technicznego rysują fragmenty obrazku klejem w 

sztyfcie, a następnie oprószają obrazek mąką. Można także zaproponować 

przedszkolakom wykonanie mącznych obrazków poprzez usypywanie ich na 

kolorowej tacy lub rysowanie kształtów palcem na przygotowanej na tacach 

grubszej warstwie mąki. 

 

 

 Pogadanka na temat narzędzi i maszyn ogrodniczych/rolniczych  oraz 

bezpieczeństwa podczas ich wykorzystywania: 

 

Pług- służy do orania, czyli napowietrzania gleby, odwracania jej wierzchniej warstwy, 

Brona- wyrównuje powierzchnię gleby tak jak grabie, 

Siewnik- służy do siania. 



Popatrz i nazwij maszyny rolnicze:   Kombajn,  traktor. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Co to jest gospodarstwo ekologiczne? 

To gospodarstwo w którym nie używa się chemicznych środków ochrony roślin 

powodujących np. szybki wzrost roślin. W takim gospodarstwie zwierzęta karmi się naturalną 

paszą. 

 

Symbol żywności ekologicznej: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Wesołe rysowanie  

Obejrzyj instrukcję, w jaki sposób można narysować zwierzątko mieszkające w wiejskiej 
zagrodzie - wykorzystaj swoją rączkę jako szablon :). Wybierz jedno zwierzątko, narysuj je, 
pokoloruj i schowaj do teczki . 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=6IhSs1oirHM&feature=emb_logo 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6IhSs1oirHM&feature=emb_logo


Dodatkowe karty pracy dla chętnych dzieci  

 Ćwiczenie. Opowiedz co widzisz na ilustracjach w każdym rzędzie. Zapisz działania i je 

oblicz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ćwiczenie . Wykonaj polecenia. 

- Jakie znasz pory roku? Jaką mamy obecnie porę roku? 

- Wytnij poniższe napisy i spróbuj je odczytać; 

- Ułóż na dywanie 4 szarfy i umieść w nich po jednym z napisów; 

- Następnie wytnij obrazki umieszczone poniżej; 

-Z jakimi porami roku kojarzą Ci się podane ilustracje? Przyporządkuj obrazki do 

odpowiedniego zbioru; 

-Spróbuj podzielić wyrazy na sylaby, a następnie określić pierwszą i ostatnią głoskę w każdym 

z nich. 

 

 

 

WIOSNA 
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