
1. Razem z osobą dorosłą uważnie obejrzyj film „Od ziarenka do bochenka”.  

https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8 – 

2. Wytnij obrazki z karty pracy i ułóż je wg właściwej kolejności. Opowiedz historyjkę. 

Pokoloruj obrazki wg własnego pomysłu. (karta pracy nr 1) 

Wspólnie z osobą dorosłą zastanów się nad zawodami, które są potrzebne, by chleb dotarł na 

nasz talerz: rolnik, młynarz, piekarz, p. ekspedientka. 

3. Pobaw się w zabawę ruchową wg słów piosenki.  

https://www.youtube.com/watch?v=InEeyPR93Uc 

4. Przeczytaj razem z osobą dorosłą bajkę, pt. „Kot w butach”. Słuchaj uważnie jakie zawody 

są ukazane w utworze.  

Żył raz sobie stary młynarz, jak gołąbek siwiuteńki, miał drewniany młyn nad rzeką  

i domeczek miał maleńki. Raz zaniemógł ciężko młynarz więc zawołał trzech swych 

synów i poǳielił swoje mienie.  

Syn najstarszy dom wziął z sadem i młyn stary na pagórku, by jak ojciec mełł w nim 

ziarno i utrzymał dom. A syn średni dostał osła — pracowite, silne zwierzę,  

co ogromne wory mąki na wytrwały grzbiet swój bierze. Będzie osioł dla młynarza  

z całej wioski zwozić zboże. A najmłodszy Jaś - nic dla niego nie zostało, prócz 

białego Mruczka kota. Kot ten mądre miał wejrzenie, jak nóż ostre miał pazurki i od 

dawna łowił w młynie myszki.  

Potem wszystko w domku, w młynie swoim trybem poszło dalej, bo syn starszy i syn 

średni znów do pracy się zabrali. A najmłodszy biedny Janek, tak pomyślał: „Pójdę 

sobie szukać szczęścia w świat daleki.  

Słonko mocno wygrzewało — upał nie do wytrzymania, więc pod drzewem usiadł 

Janek i zabrał się do śniadania. Bochen chleba, kawał sera znikły prędko w chwilkę 

małą, z niewybrednej uczty owej i Mruczkowi się dostało. A gdy podjadł to zadumał 

się żałośnie, że się musi tułać w świecie. Łzy pociekły mu rzęsiste, a wtem łapką ktoś 

go trąca, to był kotek, co przed chwilą grzał się obok w blaskach słońca. Przyszedł 

blisko do sieroty, znów go w nogę trącił nosem i spogląda tak rozumnie i przemawia 

luǳkim głosem: „Czego płaczesz, Janku miły? Toć masz zdrowie, młodość, siły? Nic 

się nie martw, nie narzekaj i miej zawsze w przyszłość wiarę, tylko dla mnie kup  

w miasteczku z żółtej skóry butów parę. Kup mi także worek duży, rzemykami 

związywany, a ja ciebie, drogi Janku poprowadzę na salony!” Zdumiał się Janek 

na te słowa, pierwsze słyszy, że kot gada, ale myśli: Kupię buty, co mi szkoǳi, kupię 

także worek duży, w mej wędrówce i tułactwie może mi się kot przysłuży.”  

Poszedł zaraz do miasteczka i do szewca prosto zmierza. Janek kupił jeszcze worek  

i szabelkę z ostrej stali.  

Gdy się ubrał kot uczony, do sieroty tak powiada: „Ty się prześpĳ w tym gaiku,  

a mnie w drogę iść wypada. Zrobię wielkie polowanie w tym zielonym, bliskim lesie, 

https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8
https://www.youtube.com/watch?v=InEeyPR93Uc


a zwierzyna, którą złowię dużo szczęście nam przyniesie.” Jaś położył się na trawie  

i wnet usnął ze zmęczenia, a kot iǳie na wyprawę, wielce z swego rad oǳienia. 

Zaczaił się w gęstym borze za grubego dębu pniakiem, a tu sobie po cichutku biegnie 

szarak za szarakiem. Kot wyskoczył jednym susem, cap! zajączka, cap! drugiego  

i do worka wsaǳił swego. Znów się schował, znowu czeka, a tu gąski idą tłuste,  

co na obiad w szczerym polu jadły owies i kapustę. Mruczuś czasu nic nie traci, parę 

gąsek migiem chwyta, do zajączków je przyłącza, iǳie dalej, ani pyta.  

Iǳie, iǳie główną drogą, już z daleka widać wieże, miasto murem ogroǳone. 

Wchoǳi kotek do stolicy, iǳie śmiało przez ulicę, iǳie prosto na królewski zamek 

złoty. Idzie przez komnaty, do monarchy, co na złotym sieǳiał tronie wśród pokoju 

wspaniałego. Obok stała córka króla, uroǳiwa cud-ǳiewczyna — każdy,  

kto się spojrzy na nią, wnet się czarem jej zachwyca. Kot do tronu wnet podchoǳi  

i uprzejmie przyklęknąwszy mówi: „Miłościwy królu panie, pan mój, znany hrabia 

Janek, w swoich lasach ǳiś polował.  Wie, że lubisz jeść zajączki i że gąski lubisz 

tłuste, a do gąsek i zajączków, lubisz także jeść kapustę, więc przysyła ci zwierzynę, 

którą właśnie upolował i kapusty cztery główki, byś się królu uradował.”  

Król się źǳiwił, że kot gada. „A gǳież mieszka hrabia Janek, mój uczony kotku 

biały?” — „Za ǳiesiątą górą, rzeką ma mój hrabia swe zamczysko. —  

„Czy to blisko?” — król zapyta, a kot znowu: „Barǳo blisko!” Więc król mówi: 

„Powieǳ panu, że, wraz z córką mą, królewną, w jego zamku go odwieǳę i z nim 

obiad zjem na pewno. Osobiście poǳiękuję za te gąski i szaraki,— barǳo lubię 

przysmak taki. Hej! zawołać mi kucharza, niech szybciutko się uwinie.  

Wraca Mruczuś do sieroty: „Wstawaj — woła — wstawaj panie, jutro rano na nasz 

zamek król przyjeǳie na śniadanie.” — „Co? Jak? — woła Jaś zbuǳony —  

co ty gadasz,?” A kot na to: „Nic się nie bój, bęǳiesz choǳił w srebrze, w złocie, 

tylko słuchaj mojej rady!” i coś szepce mu do ucha, a nasz Janek się uśmiecha, ale 

Mruczka pilnie słucha.  

Skoro tylko błysło słonko, wielki tentent grzmi przez błonie i kolasa pęǳi cwałem, 

zaprzężona w cztery konie. Cztery konie mkną w uprzęży, każdy złote ma podkowy.  

A w karocy sieǳi władca, z bohaterskich sławny czynów. Obok niego cud-

ǳiewczyna, uroǳiwa króla córa. Wtem wybiega kot na drogę i do króla pęǳi 

cwałem. „Królu! ratuj mego pana, bęǳie wǳięczny sercem całem! Na spotkanie twe 

wyjechał, wtem napadli go źli ludzie, całą oǳież mu zabrali i do rzeki go wrzucili, ach 

ratujcie go czym pręǳej, bo utonie w jednej chwili!” Król swych dworzan wnet 

wysyła, własną oǳież dać mu każ. A gdy przebrał się już Janek do monarchy zaraz 

śpieszy. Król królewnie go przedstawia, a ta zaraz, gdy spojrzała, to sierotę ubogiego 

całym sercem pokochała.  

A tymczasem kot uczony w prędkich susach biegnie przodem, tak  natrafił  

na rolników, co kosili właśnie siano, więc przemawia do nich groźnie: „Posłuchajcie, 

co kazano! Król tak żąda: gdy kto spyta, czyje wokół są te łąki, czyje owce i te krowy, 

których zdala słychać ǳwonki, odpowiedzcie wszyscy razem: „to rzecz przecież 

dobrze znana, — wszystkie łąki dookoła to jest własność pana Jana.”.  



Król nadjeżdża do rolników. — „A czyje to?” — „Wszak rzecz znana, — zaraz 

chórem odpowieǳą — że to wszystko pana Jana.”. „Ho! mój hrabio, — rzeknie 

władca — to masz, wiǳę, powiat cały, jakiż musi być twój zamek? pewnie wielki  

i wspaniały?”  

A tymczasem mądry kotek znów Jankowi z oczu znika i ochoczo galopuje wprost na 

zamek czarownika. Ten czarownik — olbrzym straszny sieǳiał właśnie na podwórzu, 

kiedy przed nim stanął Mruczek. — „Witam! witam waszą miłość!” — rzeknie kotek 

barǳo grzecznie, bo to zacząć z takim zbójem nie tak barǳo jest bezpiecznie.  

„Czy to prawda — ciągnie dalej — czy też tylko plotka taka, że się waćpan możesz 

zmienić w lwa, tygrysa, lub szczupaka?” — „Czy to prawda? — olbrzym wrzaśnie — 

czekaj zaraz ci pokażę!” i wymówił zaklęć słowo i w lwa wielkiego się zamienia. 

„Hej! mój panie czarowniku, w lwa się zmienić, to nie wiele, toć się może łatwo 

zmieścić wielkie ciało w wielkim ciele, ale sztukę mi pokażesz, gdy się zmienisz  

w myszkę małą.” Ledwo wyrzekł owe słowa, a wtem szara myszka mała, cichuteńko 

piszcząc, mrucząc, po podwórku już biegała. Kot się pędem rzucił na nią, już mu  

w paszczy myszka znika, połknął żywcem i zwyciężył olbrzymiego czarownika.  

Już królewscy goście jadą, złota toczy się kolasa z wielką dumą i paradą. Kot  

z ukłonem gości wita i na zamek ich wprowaǳa, naprzód króla i królewnę przy 

nakrytym stole saǳa.  

Król za czterech jadł potrawy i za pięciu spĳał trunki, potem mówi: „Hrabio Janku, 

ożenię cię z mą córką. Dam w posagu pół królestwa i uczynię ciebie księciem.” Jaś 

królowi upadł do nóg, za te względy poǳiękował, radowała się królewna i dwór cały 

się radował. Wnet wesele wyprawiono, które trwało tyǳień cały, a do ślubu pannę 

młodą wiódł uczony kotek biały.  

(Bajka „Kot w butach” Artur Opman ze zmianami.  

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/oppman-kot-w-butach.pdf) 

 

- Wymień zawody o których była mowa w bajce  (młynarz, rolnik, kucharz). Opowiedz,  

co robią ludzie wykonujący te zawody. 

* zabawa dodatkowa: Pobaw się z dorosłym w kalambury: Jedna osoba odgrywa (lub rysuje) 

jedną ze scen z bajki „Kot w butach”, druga odgaduje i tak na zmianę. 

5. Twórcza zabawa paluszkowa. Naśladuj ruchy wg wierszyka. 

Ciasto 

Ciasto mama upiec chciała, 

Najpierw mąkę wysypała, 

I masełko rozpuściła, 

Dziurkę z mąki wypełniła. 

Zaraz cukier też dodała, 

Wszystko dobrze wymieszała. 

I jajeczka dorzuciła, 

Aby masa smaczna była. 

Potem ciasto ugniatała, 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/oppman-kot-w-butach.pdf


A następnie wałkowała. 

I do blaszki przełożyła, 

Widelczykiem dziurawiła. 

Marmoladą obłożyła 

I do pieca… hop wstawiła! 

8. Wraz z dorosłym pobaw się w zabawę muzyczną „Mało nas do pieczenia chleba”. 

Wykorzystaj przytulanki do inscenizacji piosenki.  Pamiętaj, ze po skończonej zabawie trzeba 

odnieść zabawki na ich miejsce.  

9. Łączenie w zbiory: Narysuj pętelki tak, by w każdej znalazły się bułeczki jednakowej 

wielkości.  Gdzie jest ich najwięcej, a gdzie najmniej. (Karta pracy nr 2) 

10. Przypomnij sobie wiersz z poprzedniego tygodnia: "Zawód taty" - Badalska Wiera. 
Podziel zawody z wiersza na sylaby (pomóż sobie klaskaniem). W której nazwie zawodu jest 

największa ilość  sylab? 

11. Zabawa z masą solną. Wraz z osobą dorosłą zrób masę solną.  

Przepis: 

1 szklanka mąki 

1 szklanka soli drobnoziarnistej 

1/3 – ½ szklanki wody 

 

Z wykonanej masy solnej zrób wałeczki, kulki, rogaliki i inne bułeczki wg własnego 

pomysłu. Pozostaw zrobione przez siebie bułeczki do wyschnięcia pomaluj farbami.  

* - zamiast masy solnej można zrobić z dzieckiem domowe ciasteczka. 

12. Pomaluj co drugą bułeczkę na swój ulubiony kolor. Policz ile jest bułeczek w każdym 

rzędzie. Ile jest rzędów. Czy w każdym rzędzie jest po tyle samo? Pamiętaj że liczymy od 

góry od lewej strony. (Karta pracy nr 3) 

* Dla chętnych policz wszystkie bułeczki. 

13. Zabawa paluszkowa https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w 

14. Połącz bułeczki od najjaśniejszej do najciemniejszej. Skreśl krzyżykiem bułeczkę 

pierwszą i ostatnią. (Karta pracy nr 4) 

15.  Popraw babeczkę po linii a potem ozdób swoją babeczkę najpiękniej jak potrafisz. 

Możesz np. dodać do niej krem i owoce oraz kolorową posypkę we wszystkich kolorach 

tęczy. (Karta pracy nr 5) 

16. Zgadnij o kim mowa w zagadkach: 

Za ladą sklepowa sprzedaje nam to i owo. (ekspedientka) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w


Ma na głowie ogród cały 

roślin znawca doskonały. 

Gdy na stole stoi warzyw cała taca 

pomyśl ciepło o nom,  

bo to jego praca. (rolnik) 

 

Świeżutkie pieczywo, 

w sklepie jest od rana. 

Jak myślisz, kto w nocy 

piecze je dla nas? (piekarz) 

 

Ciągle mąką pobielony, 

nie żałuje swoich dłoni. 

Ciężkie worki musi nosić,  

ale pracy nie ma dosyć. (młynarz) 

 

Kto o coś dzieci codziennie pyta 

i sprawdza zadania w ich zeszytach?(nauczyciel) 

 

W dzień i w nocy pracuje, chorym leki przepisuje. (lekarz) 

 

Noszę biały czepek i biały fartuszek,  

żebyś był zdrowy, czasem ukłuć muszę. (pielęgniarka) 

 

W białym fartuchu sprzedaje nam z półek  

buteleczki, tubki, torebki pigułek. (aptekarz) 

 

Jak się nazywa taki lekarz,  

którego pacjent głośno szczeka? (weterynarz) 

 

Choć to nie rolnik, lecz rolę ma,  

często w teatrze lub filmie gra. (aktor) 

 

Przez ciemne chmury szybko przenika,  

wszyscy cenimy pana... (lotnik) 

 



Wciąż buduje domy dzielnie,  

wszyscy znamy jego kielnię. (murarz) 

 

Chodzi z dużą torbą i z tego go znamy, 

że nosi przekazy, listy, telegramy. (listonosz) 

 

Las kocha szczerze, 

zwierzętom dobrze życzy. 

Ma zielony mundur, bo to pan... (leśniczy) 

 

Kto na skrzyżowaniu 

bez obawy staje, 

bo ręką zatrzyma auta i tramwaje? (policjant) 

 

Deska, młotek, zręczne ręce  

zrobią mebli coraz więcej. (stolarz) 

 

Kto pracuje w hełmie, 

pnie się po drabinie, 

kiedy syczy ogień i gdy woda płynie? (strażak) 

 

Igła, nici i nożyce to jej dzielne 

pomocnice.  

Najpierw kroi, potem zszywa, 

czy już wiesz, jak się nazywa? (krawcowa) 

 

Pracuje głęboko pod czarnym sufitem, 

ludzie palą skarby przez niego zdobyte. (górnik) 

 

Zrobi fryzurę, ładnie ostrzyże. 

Czy już wiesz kto? (fryzjer) 

 

- Czy potrafisz odnaleźć zawody z zagadek w karcie pracy? (Karta pracy nr 6) 

- Czy wiesz jaki zawód przedstawiają inne obrazki? Opowiedz o tym.  

 

 



* Dodatkowe filmy do tematu: 

https://www.youtube.com/watch?v=ywS5YL9m6pI 

https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA 

https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w 

 

* zabawa dodatkowa: 

Jestem muzykantem: https://www.youtube.com/watch?v=or-xxFjWMy0 

Wszyscy siedzą na dywanie, w siadzie skrzyżnym. Zabawa polega na naśladowaniu ruchem 

gry na różnych instrumentach i naśladowaniu głosem dźwięków, które wydają instrumenty. 

Zabawę rozpoczyna dyrygent, a dziecko za nimi powtarzają: 

– „Jestem muzykantem konszabelantem – dyrygent  (dyrygent uderza dłońmi o swoje 

kalana) 

– my muzykanci konszabelanci – dzieci (dziecko uderza dłońmi o swoje kolana) 

– ja umiem grać – dyrygent (j.w.) 

– my umiemy grać – dzieci (j.w.) 

- a na czym? – dzieci 

- na pianinie (flecie, skrzypcach,  na trąbce, bębnie) - dyrygent 

Po tych słowach wszyscy śpiewają i naśladują grę na panine itd. 

1) A pianino ino ino a pianino in, ino ... gra 

2) a na flecie fiju, fjiju, fiju, fiju .... gram 

3) a na skrzypcach dylu dylu, dylu .... gram 

4) A na trąbcie trutu tut u.... gram 

5) A na bębnie bum ta ra ra ... gram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ywS5YL9m6pI
https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA
https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w
https://www.youtube.com/watch?v=or-xxFjWMy0
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 Karta pracy nr 6  


