
,,Pole pełne zboża” 

09.04.2021   
Grupa Żabki, Pasikoniki, Żuczki 



Poranna gimnastyka 

Dzień dobry Przedszkolaki! 

Pora się rozruszać! 

 

Poniżej znajduje się link  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x
m93WFJ7bNs 



„Pole i ziarno” 

 Rodzic prowadzi z dzieckiem 

rozmowę o tym, co widzi na 

obrazku (nawiązanie do 
uprawy zboża). 

 

 Rodzic przedstawia dziecku 

rodzaje zbóż (następny slajd) 



Dziecko porównuje wielkość i wygląd kłosów oraz ziaren.  

Rodzic omawia zastosowanie poszczególnych zbóż  

(pszenica, żyto – pieczywo, 

 owies – płatki, 

jęczmień – kasze). 



„Od ziarenka do bochenka” 
 

 Zapoznanie dziecka z procesem produkcyjnym 

chleba na podstawie historyjki obrazkowej.             

Rodzic wykorzystując historyjkę obrazkową może 

wspomóc się rekwizytami: kłosy zbóż, mąka, 

pieczywo. 

 Rodzic zachęca dziecko, żeby wspólnie 

spróbowali ustalić kolejność powstawania 

pieczywa (od zbierania zboża z pola, przez młyn, 

piekarnię do bochenka). Rodzic może nazwać 

czynności, które temu towarzyszą (np. siew, żniwa, 

mielenie, przesypywanie, ugniatanie, pieczenie). 

 

Jako narzędzie wspomagające i uzupełniające krótki 
film  

https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9M

A 



„Rodzaje pieczywa” 

Rodzic zaznajamia 

dziecko z tym, że są 

różne rodzaje chleba – 

pieczywa.  

 

Jako urozmaicenie 

zachęca się do 

pokazania i 

spróbowania ich. 



„Podwórkowe rozmowy” 
zabawa ortofoniczna 

Rodzic powtarza głośno i wyraźnie, natępnie dołącza 
się dziecko: Na wsi nie można się nudzić! Tyle tu 
zwierząt mieszka. I wszystkie mają pełne ręce roboty. 

Nie, nie ręce – łapki, nóżki, kopytka... Porozmawiajmy 
z nimi. Odpowiedzą nam w swoim języku: 

 Koń: iiiichacha; parskanie – prrrr (wargi wibrują); 

 krowa: muuu, muuu, 

 koza: meee, meee, 

 baran: beee, beee, 

 pies: hau, hau, wrrrr, 

 kot: miau, miau, 

 indyk: gul, gul, 

 gęś: gę, gę, 

 kogut: kukurykuuu, 

 świnia: kwik, kwik; oing, oing, 

 

 kura: ko, ko, ko, 

 kurczątko: pi, pi, pi, 

 kaczka: kwak, kwak, 

 gołębie: gruchu, gruchu. 

 



„Stary Donald” zabawa ruchowa przy 

piosence 
 

 „Stary Donald” – zapoznanie z piosenką.          

Rodzic zachęca dziecko, by swobodnie poruszało 

się po pomieszczeniu, wyobraziło sobie, że jest 

różnymi zwierzętami, które śpiewają piosenkę o 

farmerze Donaldzie. 

 

      link  

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




