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 Gdy przychodzi jesień, a wraz z nią pora zbiorów owoców i warzyw, 
przychodzą nam do głowy różne pomysły, aby zaciekawić przedszkolaków światem 
przyrody. W kąciku przyrody gromadzimy „skarby jesieni” : owoce, warzywa,  
żołędzie, kasztany, liście, kwiaty, grzyby, jarzębinę, aby w jesienne i zimowe 
popołudnia wykorzystać je na różne sposoby. Spacerujemy do różnych środowisk 
przyrodniczych. W tym roku szkolnym postanowiłyśmy, że zorganizujemy dzieciom 
ognisko i upieczemy ziemniaki. 
 
Dnia 13 listopada 2008 r . na terenie przedszkola odbyło się ognisko z okazji Święta 
Pieczonego Ziemniaka. A wyglądało to tak:: 

 
 

 

Dawno temu dobry król przywiózł z dalekiej wyprawy 

pewną roślinę, o której mówiono, że jest pożyteczna. 

Kazał posadzić ją w przypałacowym ogrodzie 

i niecierpliwie czekał, co z tego wyrośnie. Po jakimś 

czasie pojawiły się badyle. Zakwitły, ale kwiatki nie 

były zbyt ładne. Zielone owocki również nie były 

smaczne. Zagniewany król kazał roślinę wyrwać z 

korzeniami i spalić. Dworzanie rozkaz wykonali. Gdy 

ognisko się dopalało, któryś ciekawy, rozgarnął popiół, aby sprawdzić, co tak 

ładnie pachnie. Upieczone w żarze ogniska ziemniaki nie tylko ładnie pachniały, ale 

też były bardzo smaczne. I tak zaczęła się wielka kariera ziemniaka, potocznie 

zwanego kartofle. 

Ziemniak – roślina warzywna o rozgałęzionej zielonej 

łodydze i jadalnych bulwach korzeniowych. 

 

 

KWIATY 
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BULWY ZIEMNIAKA 

 

Inne nazwy ziemniaków to: 

• kartofel (z niem. Kartoffel) 
• pyra (dawniej perka od Peru) 

• grula. 

Ziemniaki spożywać możemy tylko w stanie ugotowanym lub upieczonym. 

Popularnymi potrawami z ziemniaków są frytki, chipsy i kopytka. 

Współcześnie, oprócz bezpośredniego spożywania, z ziemniaków otrzymuje się 

mączkę ziemniaczaną będącą składnikiem budyniów, kisieli i krochmalu. Ziemniaki 

są również paszą dla zwierząt, są darem jesieni stanowiącym 

bardzo ważny składnik naszego pożywienia. Zawierają one m. in.: mikro- 

i makroelementy, karoten, witaminy: K, B1, B2, B6, C; biotynę, fruktozę, 

sacharozę, skrobię oraz kwasy: nikotynowy i pantotenowy 

• ,,Kelnerzy”  - przenoszenie ziemniaków na dużej łyżce po wyznaczonym torze. 
• ,,Paczka z ziemniakami”  - dzieci ustawione w rzędzie podają sobie wiaderko z 

ziemniakami między nogami 
•  ,,Celny strzał”  - rzut ziemniakiem do obręczy 
• „Tort”  – zadanie plastyczne. Ozdabianie tortu stemplami z ziemniaka 
• Pląs „ O jak przyjemnie”  
• Zabawa „Ziemniaczek”  

Mój ziemniaczku, 
mój malutki 
rośnij duży, okrąglutki. 
Ziemniak urósł, że aż strach, 
więc go zjedli,  
no i bach. 
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ZAGADKA 
 
Pod krzakiem w ziemi ro śnie ich wiele, 
Dzieci je ch ętnie piek ą w popiele. 
 
- Kto był bohaterem dzisiejszego święta? 
- Kto zna inne nazwy ziemniaków?  
- Co można zrobić z ziemniaków? 
 
 

Opracowała : Małgorzata Rucińska 


