
TROPICIELE 

 

15.04.2021r. (CZWARTEK) 

 

Temat kompleksowy: Wiosna na wsi 

 

I część dnia: 

 

Słuchanie opowiadania Czesława Janczarskiego „Żyto i chleb”. 

 

 
 

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.  

 

https://przedszkouczek.pl/2021/04/04/wiejskie-zycie-dzieci-starsze-czwartek-15-04-2021/


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? 

– 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? 

 

Oglądanie filmu edukacyjnego „Jak powstaje chleb?” 

https://www.youtube.com/watch?v=MrfgQ3E2th8 

 

Ćwiczenia gimnastyczne „Deska” 

https://www.youtube.com/watch?v=mL4qoRQN3NE 

 

III część dnia: 

 

Jak dawniej produkowano chleb? – oglądanie filmu edukacyjnego „Od ziarenka do 

bochenka” 

https://www.youtube.com/watch?v=jl1lRfgwzWU 

 

Gotowanie z dziećmi domowego chleba 

https://www.youtube.com/watch?v=j_52b8FmCIs 

 

Opracowały: 

1. Elżbieta Gryza 

2. Iwona Kowalczyk 
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