
 

Poznajemy pieczywo 

 „Przywitajmy się wesoło” – zabawimy się jeszcze raz przy tej piosence 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4 

Przywitamy się wesoło 

Zaklaszczemy raz, dwa, trzy 

Przywitamy się wesoło 

Zaklaszczemy  ja i ty 

Przywitamy się wesoło 

Już tupiemy raz, dwa, trzy 

Przywitamy się wesoło 

Już tupiemy ja i ty 

Hop, hop dzień dobry 

Witam wszystkich was 

Cwałujemy jak koniki 

Już muzyka woła nas 

 

Rozwiązujemy zagadki  

Okrągły, podłużny, chrupiący i świeży  

Jesz go na śniadanie.  

Na stole w koszyku leży 

Nożem go pokroisz, dżemem posmarujesz 

Zdrowe kanapki z niego przygotujesz. 

 

Pachnący chlebek  

w sklepie czeka na ciebie 

To pan w białej czapce 

 piecze go dla ciebie 

 

Z ziarenek zrobiona 

 i w młynie przemielona. 

\ 

 

Wysiane w ziemię zaczyna kiełkować 

By latem złotym ziarnem zaowocować 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4


 

Piekarska bajeczka 

Posłuchajcie opowiadania o pewnej rodzince. 

https://soundcloud.com/magdalena-puchalska-551042379/bajeczka-piekarska 

 

Porozmawiajcie z rodzicami o przeczytanym tekście. Kim był bohater opowiadania? Ile 

miał dzieci? A może pamiętacie ich imiona i potraficie opisać ich wygląd. 

 

  

                                        

Przypomnijcie sobie jakie pieczywo upiekł pan Mączka..  

  

                                       

  

 

 

 

 

 

 

Spróbujcie przyporządkować wypieki do  dziecka. 

 A jaki rodzaj pieczywa Wy lubicie najbardziej? 

  

  

https://soundcloud.com/magdalena-puchalska-551042379/bajeczka-piekarska


 

Teraz warto trochę się zrelaksować wykonując masażyk.  

Zaproś do zabawy rodzica lub rodzeństwo. 

 

MASAŻYK "BUŁECZKI" 

 
 

Puk, puk! Panie piekarzu.(Stukamy zgiętym palcem w plecy siedzącego przed nami) 

Czy ma pan bułeczki? Nie, ale już zboże mielimy. (Wykonujemy dłońmi ruch okrężne) 

Zagniatamy mąkę. (brzegami dłoni wykonujemy ruchy zagarniające od zewnątrz do 

środka pleców) 

Wbijamy dwa jajka, no...może cztery (klepiemy delikatnie po plecach zwiniętymi w 

pięść dłońmi) 

Dodajemy szczyptę soli, no...może dwie albo trzy (delikatnie szczypiemy w plecy) 

Dodajemy drożdże i wyrabiamy ciasto (ugniatamy ciasto na wysokości pasa) 

Wałkujemy (przesuwamy w górę i w dół dłonie zwinięte w piąstki) 

Wygładzamy (gładzimy plecy otwartymi dłońmi) 

Dzielimy na części (naśladujemy krojenie brzegiem dłoni) 

Z jednej części robimy kajzerki ( brzegiem dłoni kreślimy na plecach krzyżyki) 

Z drugiej części robimy rogaliki (rysujemy półokręgi) 

Z trzeciej części robimy obwarzanki (rysujemy kółka) 

Buch- wkładamy do pieca (przytulamy się do pleców siedzącego przed nami) 

ZMIANA  MASUJĄCEGO 

 

 

 

Pan Mączka i jego pieczywo 

Wróćcie do ilustracji pieczywa i nazwijcie  jeszcze raz każdy wypiek. 

 

„Bułeczki i rogaliki z masy solnej”  

 

Teraz Wy zamieńcie się w piekarzy i wykonajcie chleby, bułeczki, rogaliki i co tylko 

chcecie z masy solnej. Ulepione pieczywo możecie posypać ziarenkami. 

     



          

Przepis na masę solną: 

szklanka soli 

szklanka mąki pszennej 

woda 

Wymieszajcie ze sobą suche składniki. Wodę dodawać powoli, cały czas ugniatając 

ciasto.  Prawidłowo wykonana masa solna powinna mieć konsystencję ciasta na pierogi i 

łatwo odchodzić od ręki. Żeby ciasto nie przywierało, można je delikatnie podsypywać 

mąką. 

Gotowe figurki możemy zostawić do wyschnięcia lub wypiec w piekarniku. Ta druga 

metoda sprawdzi się zwłaszcza w przypadku większych, bardziej masywnych produkcji. 

Pieczemy, a właściwie suszymy, w temperaturze ok. 120 stopni przez 2-3 godziny. 

 

 

 

 
 


