
Witajcie Krasnoludki! 

Data : 16.04 

Temat: Co nam daje krówka? 

CELE OGÓLNE: Poznanie cyklu produkcyjnego mleka. Układanie obrazków zgodnie z 

chronologią wydarzeń. Używanie określeń czasowych: na początku, potem, na końcu. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: • 250 ml mleka, 80 ml octu, pojemnik z miarką, łyżka, słoik, historyjki 

obrazkowe, ilustracje zwierząt, produktów, karty pracy, 4 L KP 2, 20s. masa solna / plastelina, 

kartki, kredki,  

• „Stary Donald”– zabawa naśladowcza przy piosence  

 

• „Skąd się bierze mleko?” – historyjka obrazkowa. 

R. stawia przed dziećmi szklankę mleka i pyta, co to jest oraz skąd mamy mleko. Jeśli dzieci potrafią 

odpowiedzieć na pytania, to R. wykorzystuje ich wiedzę do opowiedzenia historyjki obrazkowej.  

W przeciwnym razie sam ją opowiada. A dzieci układają obrazki we właściwej kolejności – 
jeśli rodzic ma możliwość wydruku  
R. zwraca uwagę na żywienie krów (latem świeża trawa, zimą siano i inna pasza oraz świeża 
woda), na dojenie (kiedyś ręcznie, a współcześnie maszynami: elektrycznymi dojarkami), 
transport mleka w chłodniach cysternach, produkcję różnych artykułów mlecznych, które 
następnie trafiają do sprzedaży. W opowiadaniu należy używać określeń czasowych: na 
początku, potem, na końcu. Można wykorzystać obrazki z wczorajszego dnia oraz  
załączniki nr1 , jeśli dziecko jest zainteresowane tematem można wykorzystać kolejne 
historyjki,  
 

• „Co otrzymujemy od zwierząt?” – zabawa dydaktyczna R. pokazuje ilustracje  

(kura, owca, krowa). Następnie prosi dzieci, by znalazły wśród obrazków produkty, które 

otrzymujemy od tych zwierząt (kura – jajka, owca – wełna, krowa – mleko). Na dywanie leżą różne  

ilustracje obrazkami do dołu dziecko tworzy pary, jeśli nie odgadnie kładzie je z powrotem na 

dywanie, obrazkiem do dołu. • ilustracje: kura,  

owca, krowa, jajka, wełna, mleko, inne produkty, np. chleb, sok, ziemniak, itp. Zalącznik nr 2  

Jeśli nie można wydrukować obrazków, wykorzystujemy obrazki zwierząt na pulpicie i produkty 

które mamy w domu Załącznik nr 4 

 

• „Twaróg” – zabawa badawcza, eksperyment 

R. odmierza 250 ml mleka i wlewa je do słoika następnie dziecko wlewa do słoika z mlekiem 80 ml 

octu. Dokładnie miesza ciecz łyżką. Na dnie słoika osadzi się substancja o grudkowatej konsystencji 

– twaróg. Gdy wlejemy ocet do mleka, zrobi się ono kwaśne i zmętnieje. Na spodzie odłoży się 

twaróg, mieszanina tłuszczu, minerałów i białka, zwanego kazeiną. Biaława ciecz nad twarogiem to 

serwatka. • 250 ml mleka, 80 ml octu, pojemnik z miarką, łyżka, słoik 



 

• 3 L „Moje ulubione wiejskie zwierzę” – praca plastyczna. Lepienie z plasteliny ulubionych  

zwierząt z wiejskiej zagrody. • plastelina / masa solna / kartka kredki lub załącznik nr 2 

 

 4 L KP2.20 – ćwiczenia motoryki małej, utrwalanie wiadomości na temat wiejskich  

zwierząt i produktów, które można od nich otrzymać. Dzieci wycinają zdjęcia, a następnie  

dobierają w pary zwierzęta i produkty, które od nich otrzymujemy. Pary naklejają na kartce. 

4 L Chętne dzieci załącznik nr 3  
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Załącznik nr 2  



 

 

Załącznik nr 3    



 

Załącznik nr 4 



 

 

 



W dowolnej części dnia można przeczytać  dziecku wiersz H. Bechlerowej  „Jak kotek 

zwierzęta mlekiem częstował” 

To jest Filik – kotek bury. 

Ma wąsiki i pazury. 

Dobry jest ten kotek Filik: 

Chce, by wszyscy mleko pili. 

Stanął Filik przy kurniku. 

– Czy chcesz mleka, koguciku? 

Lecz kogucik z kurką czarną 

na śniadanie jedli ziarno. 

Koło żłobu stoi konik. 

Filik ładnie się ukłonił. 

– Lubisz mleko? – Nie, ja rano 

smaczny owies jem i siano. 

Do królika kotek przyszedł. 

– Pij, pij mleczko, bardzo proszę! 

Ale królik siadł pod drzewkiem: 

chrupu, chrupu – gryzł marchewkę. (...) 

Więc do krówki poszedł kotek. 

– Czy na mleczko masz ochotę? 

– Nie, Filiku, bo ja przecież 

jem zieloną trawkę w lecie. 

Koło furtki kózka biała 

także mleka pić nie chciała. 

– Zabierz sobie, kotku, dzbanek! 

Ja jem liście kapuściane. (...) 

Wraca kotek. Koło płotka 

na ścieżynce jeża spotkał. 

Jeżyk woła go z daleka: 

– Bury kotku, daj mi mleka! 

O, bo jeże, tak jak kotki, 

bardzo lubią mleczko słodkie                                         



    Drogi Rodzicu, Drogie Dzieci dziękujemy, że byliście z nami        

Do zobaczenia w przedszkolu!   


