
Temat kompleksowy: „Moja ojczyzna - mieszkamy w Europie”                           
Termin realizacji: 04.05.2020r.- 08.05.2020r.

 Czwartek dn.07.05.2020r.

Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci ! 

Witamy Was w przestrzeni kulinarnej.
Na dzisiejszych zajęciach będziemy rozwijać Waszą wiedzę na temat produkcji

chleba. Czy wiecie, jak dużo osób pracuje po to, byście mogli mieć na stole świeży
bochen chleba ?.
Nasze zajęcia składają się z dwóch części: część I - główna, część II- popołudniowa
utrwalająca.  
Zapraszamy do wspólnej zabawy !

CZĘŚĆ I

1. Na początek zaśpiewajcie na powitanie naszą piosenkę                                       
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk

2. Teraz spróbujemy wyjaśnić, co oznacza powiedzenie „Czym chata bogata tym
gościom rada ?” Przyjrzyjcie się dokładnie, co widzicie na obrazku ?

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


TAK  !  Macie  racje,  na  obrazku  jest  stół  zastawiony  różnymi  potrawami.
Są pierogi, barszcz, ryba, placek, fasolka... Myślimy, że jest to wszystko, co  
tego dnia mogła zaoferować swoim gościom gospodyni domu. 

2. Czy już wiecie, co oznacza powiedzenie: „Czym chata bogata tym gościom
rada ?”
To powiedzenie oznacza, że : częstujemy swoich gości tym, co posiadamy !

W kulturze polskiej przyjęło się od dawien dawna, że witamy gości chlebem
i solą. Teraz chlebem i solą wita się młodą parę w domu weselnym. 

3. Chleb ma bardzo duże znaczenie i wartość dla człowieka. Oznacza dostatek,
spokojne  i  bezpieczne  życie.  Zapraszamy  Was  do  obejrzenia  wspólnie
z  rodzicami  filmu  edukacyjnego  „Od  ziarenka  do  bochenka”
https://www.youtube.com/watch?v=ywS5YL9m6pI      
lub https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8 
Poziom1.  Pokazujemy  dziecku  pieczywo,  które  mamy  w  domu.  Dziecko
doświadcza wielozmysłowo: ogląda, wącha, smakuje.

4. Czy już wiecie, kto pracuje przy produkcji chleba ?
A więc jest to: 
- rolnik, który wysiewa i zbiera z pola ziarna zbóż: pszenicy i żyta, 

https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8
https://www.youtube.com/watch?v=ywS5YL9m6pI


- młynarz, który miele ziarna zbóż na mąkę, 

-piekarz, który z mąki i kilku innych składników wyrabia i piecze chleb. 

5. Na zakończenie dokładnie przyjrzyjcie się jak my pieczemy chleb. Zachęcamy
Was i Waszych rodziców do wspólnych zajęć kulinarnych (nagranie wideo).
A oto nasz przepis na chleb wieloziarnisty:
1 kg mąki  pszennej,  2-3 paczki  drożdży typu instant,  2-3 łyżeczki  słodkiej
papryki,  2  łyżeczki  majeranku,  1  łyżeczka  oregano,  0,5  szklanki  siemienia
lnianego, 1 szklanka otrąb pszennych lub żytnich, 1 szklanka otrąb owsianych,
1  paczka  pestek  dyni  i  pestek  słonecznika.  Wszystkie  składniki  wymieszać
drewnianą  łyżką  i  dolać  1  litr  ciepłej  wody  (ale  nie  gorącej).  Ponownie
wymieszać  oczywiście  łyżką.  Pozostawić  na  30  minut  do  wyrośnięcia.
Po  czym  wyłożyć  ciasto  na  2-3  blaszki  typu  „keksówka”.  Pozostawić  na
kolejne 30 minut  do wyrośnięcia.  Następnie  wstawić do ciepłego 70-80  °C
piekarnika i piec 200 °C przez 45-50 minut. Powodzenia i smacznego !



CZĘŚĆ II
1. Mamy nadzieję, że podobały Wam się dzisiejsze zajęcia. Ciekawe jesteśmy,

kto z Was upiecze dziś, moje jutro z mamą chleb ? Zatem powtórzcie sobie
jeszcze  raz  podstawowe  wiadomości  o  produkcji  chleba.
https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA

Życzymy udanej zabawy ! 
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak

Na  jutrzejsze  zajęcia  prosimy  byście  przygotowali  z  rodzicami:  kartkę  ciemnego
papieru A4, farby plakatowe: biała i czerwona. 

 

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

