
Propozycje aktywności dla pracowni VII 
 
Mleko to produkt, który towarzyszy człowiekowi od chwili narodzin. Najpierw w 
postaci mleka matki, potem naleśników i kakao. Mleko jest źródłem białka i witamin. 
Jest także źródłem wapnia - budulca kości i zębów.   
 
1. Przetwory z mleka  
Posłuchajcie wiersza. Starajcie się zapamiętać jak najwięcej nazw mlecznych produktów. 
 
Przetwory z mleka 
Bożena Forma 

 
Na zakupy wyruszamy, 
dużą torbę zabieramy. 
Trzeba kupić serek biały 
i ser żółty w dziury cały. 
Smaczny jogurt waniliowy, 
naturalny, truskawkowy. 
 
I koniecznie też maślankę, 
ser topiony i śmietenkę. 
Różne są przetwory z mleka, 
zatem niechaj nikt nie zwleka. 
Dnia każdego – to zasada 
coś z nabiału niechaj zjada. 
 
Rozmowa z dzieckiem:  

- jakie zwierzęta dają mleko, które wykorzystują ludzie?  
- Jakie produkty są zrobione z mleka? -  Dzieci podają nazwy produktów, dzielą je na 

sylaby, podają pierwszą i ostatnią głoskę. 
 
2. “Jak produkowane jest mleko” - film dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=y_gXAlEJCik 
 
“W krainie sera - czyli jak powstają sery” - film dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=adyD07I9shY 
 
3. “Krówka Mu” Śpiewające Brzdące - piosenka 
To nie jest zwykła krówka :) To Krówka Muuuuu !!! Uśmiechnięta krówka, która daje dużo 
mleka :)  
https://www.youtube.com/watch?v=hMl74Mm6tgU 
 
4. “Produkty z mleka” - polisensoryczne poznanie produktów mlecznych. 
Potrzebne produkty nabiałowe, które znajdziemy w domu, np.: mleko, jogurt, kefir, masło, 
biały ser, ser żółty. Rozmowa na temat tych produktów i zachęcenie do degustacji każdego z 
nich. Dzieci opowiadają, jaki mają smak, zapach, czy im smakują. 

https://www.youtube.com/watch?v=y_gXAlEJCik
https://www.youtube.com/watch?v=adyD07I9shY
https://www.youtube.com/watch?v=hMl74Mm6tgU


A teraz trudniejsza część zadania… 
Zasłaniamy dzieciom oczy, ich zadaniem jest rozpoznanie produktów po zapachu i smaku. 
Każdy odgadnięty produkt to jeden punkt (jako punktów można użyć klocki). Po skończonej 
zabawie dziecko przelicza otrzymane punkty. 
 
5. “Co dają nam zwierzęta wiejskie? “ - internetowy quiz dla dzieci 
https://wordwall.net/pl/resource/1136064/co-daj%c4%85-nam-zwierz%c4%99ta-wiejskie 
 
6. Karty pracy 

1. Rysujemy Krówkę Mu - narysuj krowę korzystając z instrukcji. 
2. Co nam daje krowa? - pokoloruj krowę i tylko te produkt, które mamy dzięki niej. 
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