
Witamy Was Drogie Dzieci! 

Dziś dowiemy się jak powstaje żywność. Chcemy Wam ją pokrótce przedstawić. 

Życzymy miłej zabawy. 

 

Jak powstaje pieczywo /M. Toczyńska Ożóg/ 

 Pieczywo jest podstawą naszego pożywienia. Bardzo lubimy różne rodzaje chleba 

 i bułek. Na świecie wypieka się przeróżne rodzaje pieczywa, każde z innej mąki i przyrządza 

w inny sposób. A co to jest pieczywo? Pieczywo to wyroby wypiekane z mąki, wody i soli  

w połączeniu z różnymi dodatkami. 

Rodzaje pieczywa 

• zwykłe: chleb pszenny, chleb pszenny lekki, bułki, chleb razowy, chleb graham, 

grahamki, bagietki francuskie. 

• wyborowe (zawiera tłuszcz, cukier i masę jajeczną), np. kajzerki, rogale, bułeczki do 

hot dogów, chleb tostowy, bułka wrocławska. 

• półcukiernicze: chałka, bułki maślane, rogale maślane. 

 

 
Źródło zdjęcia: https://polki.pl/dieta-i-fitness/zdrowe-odzywianie,jakie-sa-rodzaje-pieczywa,10385279,artykul.html 

 

Najczęściej chleb jest wypiekany z pszenicy lub żyta. Rolnicy wysiewają zboże, a gdy dojrzeje, 

zbierają je kombajnem zbożowym. Ziarna zboża przechowuje się w elewatorach zbożowych. 

Następnie trafia ono do młyna, gdzie jest mielone, oczyszczane i robi się z niego mąkę. Mąkę 

dostarcza się do piekarni, które wypiekają z niej chleb, bułki, itp. 

Pieczywo może być robione bardziej tradycyjnie, czyli ręcznie, lub mechanicznie, czyli przez 

maszyny. Składniki: mąkę, wodę, sól i drożdże lub zakwas, wyrabia się ręcznie lub w 

maszynie. Powstałe ciasto jest cięte na kawałki, formowane i układane na blachach, gdzie 

powoli rośnie. Wyrośnięte ciasto piecze się w picu chlebowym. Świeżo upieczone bochenki 

są gorące, chrupiące i mają złocisty kolor. Po wystudzeniu chleb jest krojony lub 

pozostawiony w całości i taki trafia do sklepów. 

https://polki.pl/dieta-i-fitness/zdrowe-odzywianie,jakie-sa-rodzaje-pieczywa,10385279,artykul.html


 

ZBOŻE                    MŁYN                   MĄKA                  PIEKARNIA        CHLEB     

                                         
 

Pod tymi linkami obejrzycie, jak powstaje chleb: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=itiyb5uyy_A 

 

A dla chętnych kolorowanka: 

 

 

 
 

 

 
Źródło: http://www.midisegni.it/Pol/zawody.shtml 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA
https://www.youtube.com/watch?v=itiyb5uyy_A
http://www.midisegni.it/Pol/zawody.shtml


 

JAK POWSTAJĄ PRODUKTY MLECZNE NABIAŁ Alicja Nowak Wilk 

 

Nabiał 

Nabiał to nazwa grupy produktów żywnościowych, w skład których wchodzą mleko i jego 

przetwory, czyli: sery, twarogi, jogurty, kefiry, maślanki. Nabiał zawiera wapń – pierwiastek 

niezbędny do budowy kości i zębów, odgrywa również zasadniczą funkcję w przekazywaniu 

impulsów nerwowych. Dodatkowo, wszystkie produkty pochodzenia mlecznego zawierają 

m.in. łatwo przyswajalne przez organizm białko, tłuszcze, sole mineralne i witaminy, takie 

jak: A, B2, B12, D, przez co odgrywają bardzo ważną rolę w żywieniu człowieka. 

źródło-https://zywienie.abczdrowie.pl/nabial 

 

Tylko nic nie mówcie krowie 

Halina Szayerowa 

 

Nabiał – produkt smaczny, zdrowy. 

Dostajemy go od krowy. Tylko nic nie mówcie krowie! 

Jak się krowa o tym dowie, to się jej przewróci w głowie 

i gotowa narozrabiać... I przestanie nabiał dawać, 

czyli masło, mleko,sery 

i śmietanę – na desery! No i jajka. 

Co ja baję! Przecież jajka kura daje. 

Tylko nic nie mówcie kurze! 

Niech je znosi jak najdłużej! 

Bo jak o tym się rozgłosi... 

to przestanie jajka znosić! 

http://gabriellas.prv.pl/H.Szayerowa/Tylko_nic_nie_mowcie_krowie_H.Szayerowa.html 

Spróbujcie rozwiązać zagadki . Poproście Rodziców o ich przeczytanie i zastanówcie się          

o jakich smakołykach jest mowa. 

 

http://gabriellas.prv.pl/H.Szayerowa/Tylko_nic_nie_mowcie_krowie_H.Szayerowa.html


Wielka księga zagadek (fragment) 

Arkadiusz Maćkowiak 

 

Biały jest twarogiem zwany, 

W żółtym dziury się znajdują. 

W twej lodówce jest schowany, 

Z nim kanapki ci smakują. /ser/ 

 

Naturalny, owocowy, 

Bardzo pyszny oraz zdrowy. 

Z przeróżnymi dodatkami, 

Śliwką, wiśnią lub ziarnami. 

Z mleka zdrowym jest produktem, 

A nazywa się … /jogurt/ 

 

Z mleka produkt wytwarzany, 

Białym serem bywa zwany. 

Naturalny, bardzo zdrowy, 

Z dżemem, z miodem – wyborowy. /twaróg/ 

 

Ten biały napój daje ci zdrowie. 

Nie możesz zgadnąć kotek ci powie. (mleko) 

Zagadka podchwytliwa : Co pije krowa ?  

https://www.bookfinder.top/?p=Wielka+ksi%C4%99ga+zagadek&ln=pl 

 

https://www.bookfinder.top/?p=Wielka+ksi%C4%99ga+zagadek&ln=pl


 

 

źródło gogle 

 

                            Jak powstaje czekolada?- Elżbieta Wąchadło 

 Mleczna, gorzka, biała z orzechami czy z nadzieniem? Jednym słowem „ nieziemska ” 

słodycz! Wszystkie możemy kupić w sklepach. Może nie wszyscy wiecie, że  czekolada 

powstaje z ziaren kakaowca i  jak wygląda droga czekolady, zanim znajdzie się na półce          

w sklepie? Dlatego udostępnimy Wam link, żebyście zobaczyli to  sami na własne oczy 

wirtualnie. Teraz troszkę teorii. Ziarna kakaowca po zerwaniu są poddawane krótkiemu 

etapowi fermentacji w specjalnych zbiornikach, po czym są one suszone, a następnie prażone 

w wysokiej temperaturze. To ten proces nadaje im smaku oraz aromatu. Wysuszone ziarna są 



kruszone i pozbawiane łusek. Proces trwa aż do uzyskania konsystencji gęstego płynu.  Aby 

uzyskać czekoladę gorzką – miazgę kakaową miesza się z cukrem i masłem kakaowym. A do 

mlecznej dodajemy składnik uzyskany z mleka. Zanim czekolada opuści linię produkcyjną 

musi jeszcze przez długi czas być mieszana, sprasowana. Czekolada jest jeszcze ugniatana, 

odpowiednio  podgrzewana i oziębiana, co poprawia jej konsystencję i wygląd. Gdy ten 

proces się zakończy, czekolada trafia do form i jest ochładzana. Z form może zostać już 

wyjęta i odpowiednio zapakowana. Poniżej zamieszczamy  link , który pokazuje nam, jak 

powstaje czekolada. 

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

 

Źródło - 

https://www.google.com/search?q=fabryka+czekolady&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa=

X&ved=2ahUKEwjTrKT_-

8TpAhVskIsKHa_iDH8Q_AUoAnoECA0QBA&biw=1366&bih=607#imgrc=q59UnBohsEx

UbM 

Poniżej kolorowanka dla chętnych. Tort na pewno pyszny, ale szkoda że tylko do  

pomalowania, a  nie do zjedzenia. To dopiero słodycz pracochłonna ! 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HXVDMllbsiM
https://www.google.com/search?q=fabryka+czekolady&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjTrKT_-8TpAhVskIsKHa_iDH8Q_AUoAnoECA0QBA&biw=1366&bih=607#imgrc=q59UnBohsExUbM
https://www.google.com/search?q=fabryka+czekolady&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjTrKT_-8TpAhVskIsKHa_iDH8Q_AUoAnoECA0QBA&biw=1366&bih=607#imgrc=q59UnBohsExUbM
https://www.google.com/search?q=fabryka+czekolady&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjTrKT_-8TpAhVskIsKHa_iDH8Q_AUoAnoECA0QBA&biw=1366&bih=607#imgrc=q59UnBohsExUbM
https://www.google.com/search?q=fabryka+czekolady&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjTrKT_-8TpAhVskIsKHa_iDH8Q_AUoAnoECA0QBA&biw=1366&bih=607#imgrc=q59UnBohsExUbM


 

Źródło -https://www.google.com/search?q=tort+kolorowanka&hl=pl&tbm=isch&source 

                                                    Smacznego! 

  A na koniec mała powtórka: Co jest niezbędne do produkcji czekolady? 

  Mamy pełnię wiosny i nadszedł czas na lody – ukochany przysmak większości z nas! 
  Są różne smaki lodów i między innymi lody czekoladowe. Tak więc czekolada jest 
  niezastąpionym składnikiem wielu słodkich produktów. 
  Mniam, mniam, aż ślinka cieknie…   
 

 

 



Herbata – K. Pietryszko 

 

Zastanawialiście się kiedyś, skąd pochodzi herbata?  

Za nim trafiła do Europy odbyła doprawdy, niesamowitą wędrówkę! Z Chin 

,,przywędrowała” do Rosji dopiero… W 1550 roku! Później trafiła do Holandii, Londynu… 

A kiedy trafiła do Nas? Pewnie Was zaskoczę, ale dopiero w latach 80. XX wieku, kiedy 

panował u Nas kryzys gospodarczy. Dlatego niestety na początku nie cieszyliśmy się 

najlepszej jakości herbatą…  

Tu kilka ciekawostek o herbacie, zachęcam do obejrzenia -> 

https://www.youtube.com/watch?v=rp4qiXmEiFo 

A tutaj ,,Krótka historia herbaty” -> 

https://www.youtube.com/watch?v=_KZJof3eXHQ 

A jak robi się herbatę?  

Nie będę Wam opisywać skomplikowanego procesu produkcji. Za to podzielę się         

z Wami pewną ciekawostką ☺ Wiedzieliście, że Chińczycy uważają, że to co pijemy jest 

towarem … Gorszej jakości? Chińczycy piją herbatę zieloną, powstałą z wysuszonych liści, 

podczas gdy tak popularna u nas czarna herbata jest poddawana procesowi fermentacji. 

Podobno ten typ herbaty powstał przez przypadek, kiedy to podczas transportu statkiem przez 

ocean herbaciane bele uległy zawilgoceniu i popsuły się, czyli sfermentowały…  

Na koniec zachęcamy Was do wielozmysłowych zabaw z… Herbatą ☺ O to 

propozycja (najlepiej do zabawy zaproście kogoś dorosłego, kogoś, kto przygotuje Wam 

różne smaki herbat, a Wy degustując będziecie mieli szansę zgadywać, co to np. za smak).  

Do zabawy trzeba się wcześniej przygotować. Jeżeli mamy w domu różne herbaty 

parzymy je w przeźroczystych szklankach. Najlepiej, aby herbaty miały różne smaki                  

i aromaty. Czekamy aż przestygną. Najpierw dajemy dziecku powąchać poszczególne torebki 

z herbatą. Podczas tej czynności prosimy dziecko, aby przyglądało się kolorom cieczy            

w szklankach, zachęcamy dziecko, aby je wąchało i próbowało (przygotowane herbaty 

możemy wcześniej posłodzić miodem lub cukrem).  

I tutaj również mamy niespodziankę! Można wykonać pracę plastyczną: na kartce 

papieru (format dowolny) rysujemy (najlepiej mazakiem) kontury dzbanka na herbatę. 

Następnie prosimy dziecko, aby wnętrze konturu stemplowało mokrą torebką herbaty. Gdy 

praca wyschnie można dodatkowo na dnie naszego dzbanka przykleić… Liście herbaty! 

Miłej zabawy! ☺  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rp4qiXmEiFo
https://www.youtube.com/watch?v=_KZJof3eXHQ

