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„Pieczemy chleb”  

 

Dzisiaj, Kochane Przedszkolaki, poznacie, jak powstaje chleb. Dlatego zapraszamy Was do 

obejrzenia krótkiego filmu z Misiem Gaptusiem 😊  

https://www.youtube.com/watch?v=4K56fJCf2hk  

 

Poniżej przedstawiamy Wam ilustrację powstawania chleba. Opowiedz Rodzicowi, co jest 

potrzebne? Jaka wielka maszyna zbiera zboże? Co się dzieje z ziarenkami i w co zostają 

zmielone? Kto wypieka chleb i gdzie możemy go kupić?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4K56fJCf2hk


1. „Jarzynowy wóz” – nauka piosenki. Rozwijanie pamięci słuchowej 

 

Ref.: Jechał, jechał wóz, 

smaczne rzeczy wiózł, 

tur, tur, tur, turkotał, 

smaczne rzeczy wiózł. 

1. Tu marchew czerwona, 

kapusta zielona, 

rzodkiewek różowe kuleczki, 

w słonecznym kolorze słonecznik. 

 

         Ref.: Jechał, jechał wóz, 

smaczne rzeczy wiózł, 

tur, tur, tur, turkotał, 

smaczne rzeczy wiózł. 

2. Tu strączki fasoli 

i bobu do woli, 

szpinaku zielona tam fura, 

i burak pąsowy jak burak. 

Rodzic zadaje Dziecku pytania:  

• Co wiózł wóz?  

• Jak możemy to nazwać jednym słowem? 

 

2. „Ile mam tu figur?” – zabawy z figurami geometrycznymi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadaniem dziecka jest wskazanie i nazwanie na karcie pracy figur geometrycznych: koło, 

kwadrat, trójkąt i prostokąt. Dziecko przelicza wskazane figury i koloruje zgodnie z podanym 

kodem na górze.   

 

3. „Pieczemy chleb” – rozwijanie wiedzy Dziecka o otaczającym świecie  

Zachęcamy Państwa do wspólnej pracy w kuchni. Może rogaliki? Może bułeczki? A może 

domowy chlebek? Jest to wspaniały czas do zabawy i nauki. Przygotowując ciasto można 

poprosić dziecko o odmierzenie produktów, wspólnie ugniatać, formować rogaliki czy 

bułeczki. Jest to fantastyczna gimnastyka dla małych paluszków. Zanim jednak przystąpimy do 

pracy trzeba pamiętać o dokładnym myciu rąk. Higiena to podstawa 😊  

Zachęcamy do przesyłania zdjęć ze wspólnych zabaw i wykonanych zadań. Z utęsknieniem 

na nie czekamy. Przesyłamy moc słonecznych uścisków  

 

Praca z KP2.26 (4- latki) – zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba. 

Praca z KP3.38 (5- latki) – doskonalenie sprawności manualnej i percepcji wzrokowej, 

dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych, budowanie wypowiedzi. 

 

POWODZENIA!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie linki i materiały wykorzystane w powyższych materiałach zamieszczone są 

w celach edukacyjnych, a nie zarobkowych. 



  



 


