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X. TEMAT TYGODNIA:  OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – SZUKAMY STARYCH      
                                                ZAWODÓW 
 
 
Dzień tygodnia: 1 
Temat: Co robi pszczelarz? 
 
Wiersz Pracowita pszczółka B. Forma 
 
Przyfrunęła na łąkę 
pszczoła pracowita. 
Ile pięknych kwiatów! - 
pszczoła się zachwyca. 
 
Na kwiatku usiądę 
i odpocznę chwilę. 
Może porozmawiam 
z prześlicznym motylem. 
 
A potem do pracy  
szybko się zabiorę. 
Pozapylam kwiaty, 
dużo pyłku zbiorę. 
 
Piosenka Zjadaj miód  (m. T. Pabisiak; sł. A. Galica) 
  
Na katarek i na chrypkę, 
Kaszel, dreszcze, albo grypę 
 
Ref.: Zjadaj miód, słodki miód.     
Pszczoły dadzą miodu w bród. 
 
Łyżka miodu, szklanka mleka. 
Katar z kaszlem niech ucieka. 
 
Ref.: Zjadaj miód, słodki miód.     
Pszczoły dadzą miodu w bród. 
 
Chcesz być zdrowy, tak jak misie, 
Chlebek z miodem jedz od dzisiaj. 
 
 
Dzień tygodnia: 2 
Temat: Czym zajmuje się kowal? 
 
Zagadki  o koniach i kowalu 
 
Gdy rozpali ogień suty, 
gdy młotem zadzwoni, 
wnet z żelaza zrobi buty. 
Dla kogo? Dla koni. 
(kowal) 
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Gdy on młotem kuje 
konik się raduje. 
(kowal) 
 
Szybko biega, rży i parska. 
Na śniadanie - owsa garstka. 
Potem w stajni grzecznie stoi. 
Czeka, aż go ktoś napoi. 
Ty odważnie podejdź doń, 
bo to jest po prostu ...  
(koń) 
 
Bywa siwy, gniady, kary,  
Wozi ludzi i ciężary. ...  
(koń) 
 
Dzień tygodnia: 4 
Temat: Bawimy się w garncarzy 
 

             źródło:  Wikipedia bajkowe obrazki 
 
Dzień tygodnia: 5 
Temat: Jak powstaje mąka? – poznajemy pracę młynarza 

„Dokąd jadą wozy”  Jadwiga Korczakowska 

 
- Dokąd jadą wozy? 
- Do młyna, za łąkę, 
- A co wiozą w workach? 
- Pszenicę na mąkę. 
Młynarz mąkę miele 
Pięknie jak należy 
Będą białe bułki, 
Będzie chlebek świeży. 
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Opowiadanie Cz. 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?” 
 
Wiersz W młynie  H. Zdzitowiecka 
 
Szumi woda, młyn turkoce  
I sypią się ziarna.  
Będzie mąka śnieżnobiała  
I razowa „czarna”.  
Szumi woda, młyn turkoce,  
Będzie dużo chleba,  
Nowe żyto na rok przyszły  
teraz zasiać trzeba. 
 

 


