Sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka

Szanowni Państwo,
Niezmiernie jest nam miło przywitać Państwa przedszkole w kolejnym roku programu
Dzieciaki Mleczaki, który jest stworzony i realizowany przez Polską Izbę Mleka.
Program ten jest bezpłatny, dzięki sfinansowaniu z Funduszu Promocji Mleka.
Program z dnia na dzień cieszy się coraz większym zainteresowaniem przedszkoli jak
i samych dzieci, dlatego wychodzimy naprzeciw Państwu oczekiwaniom i w imieniu Polskiej
Izby Mleka przekazujemy na Państwa ręce Mleczny Quiz, którego celem jest ustalenie poziomu
wiedzy maluchów na temat zdrowego stylu życia oraz wartości mleka i produktów mlecznych
w diecie.
Zasady udziału w Mlecznym Quizie, wystarczy wydrukować dołączony Quiz:
1) przeprowadzić I części Mlecznego Quizu w grupie przedszkolaków zgłoszonych
do programu
2) przesłać wyniki na adres dzieciaki@dzieciakimleczaki.pl do 6 kwietnia 2018 r.
W czerwcu otrzymają Państwo II część Quizu, zasady będą takie same jak w pierwszym etapie.
Wśród nauczycieli biorących udział w obu częściach Quizu i odeślą do nas
wyniki dwóch etapów zostanie rozlosowany Domowy automat do robienia
lodów włoskich.
Przypominamy, że nasz program ma na celu promocję zdrowego stylu życia
oraz polskich produktów mlecznych. W projekcie chodzi o to, by w jak najbardziej atrakcyjny sposób przekazać dzieciom wiedzę na temat dobroczynnych
właściwości odżywczych i zdrowotnych mleka oraz przetworów mleczarskich.
Mleko jest bardzo ważne w diecie dzieci. To źródło białka, które jest podstawowym
budulcem kości i zębów, a także narządów i mięśni. Zawiera wapń oraz
inne składniki mineralne, takie jak magnez, potas, fosfor, cynk oraz witaminy A, D, E, K oraz z grupy B. Mleko i jego przetwory są nie tylko zdrowe i wartościowe,
ale dają mnóstwo możliwości na przygotowanie z nich smacznych, szybkich i tanich posiłków.
Oddajemy na Państwa ręce Mleczny Quiz z nadzieją wspaniałej mlecznej zabawy
z Dzieciakami Mleczakami.

www.dzieciakimleczaki.pl
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Quiz wiedzy o mleku
Poniżej znajdziecie Państwo 10 pytań związanych z mlekiem. Pod każdym pytaniem znajdują się 2 odpowiedzi.
Aby przeprowadzić Quiz prawidłowo, należy:
- wypełnić dane w górnej części arkusza,
- odczytać pytanie dzieciom a następnie odpowiedzi, przedszkolaki chwilę się zastanowią i wybierają
właściwą wg siebie odpowiedź,
- jeszcze raz czytamy odpowiedź A i liczymy ilość dzieci, która odpowiedziała A
- jeszcze raz czytamy odpowiedź B i liczymy ilość dzieci, która odpowiedziała B
- każde dziecko udziela tylko jednej odpowiedzi na pytanie.
- przy każdej odpowiedzi pod pytaniem należy wpisać ilość odpowiedzi w pustym prostokącie
- kiedy arkusz jest wypełniony, należy postawić pieczątkę przedszkola i skan odesłać na adres:
dzieciaki@dzieciakimleczaki.pl

QUIZ - CZĘŚĆ 1
1. Skąd bierze się mleko?

6. Czy mleko wpływa na budowę naszych kości?

A – ze sklepu

A – nie

B – od krówki

B - tak

2. Czy należy pić mleko?

7. Czy żółty ser jest z mleka?

A – nie

A – nie

B - tak

B - tak

3. Czy w mleku są witaminy?

8. Czy aby być silnym i zdrowym należy pić mleko?

A – nie

A – nie

B - tak

B - tak

4. Czy masło robi się z mleka?

9. Czy wszyscy mogą pić mleko?

A – nie

A – nie

B - tak

B - tak

5. Czy budyń robi się z mleka?

10. Czy w Polsce produkuje się mleko i ser?

A – nie

A – nie

B - tak

B - tak
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