
Sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka

Temat zajęć: „Zajęcia mlekiem pisane”
Cele ogólne:
- Zapoznanie z produktami mlecznymi
- Wprowadzenie pojęcia „nabiał”
- Zachęcenie do spożywania mleka i jego przetworów
- Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami

Cele szczegółowe (dziecko):
- Wie, które produkty zrobione są z mleka
- Rozumie konieczność spożywania nabiału
- Smakuje i nazywa nabiał
- Wie skąd się bierze mleko
- Sprawnie posługuje się nożyczkami

Przebieg:
1. Powitanie piosenka „Dzień dobry”

2. Zagadka obrazkowa.  
Na tablicy znajduje się zasłonięty rysunek krowy, nauczyciel odpina pojedyncze kartki, dzieci pró-
bują odgadnąć co ukryło się na obrazku.

3. Wysłuchanie wiersza  
„Tylko nic nie mówcie krowie” Haliny Szayerowej 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 daje jak najdłużej! Bo jak o tym się rozgłosi... to przestanie jajka 
znosić!
Rozmowa na temat wysłuchanego utworu:
-  O jakim zwierzęciu był wiersz?
-  Co daje nam krowa?
Wyjaśnienie pojęcia nabiał, poinformowanie dzieci, że na dzisiejszych zajęciach dowiedzą się co robi 
się z mleka.

4. „Gdzie schowało się mleko?” 
dzieci wymieniają jakie produkty zrobione z mleka były wymienione w wierszu, nauczyciel przypi-
na ilustracje z nabiałem na rysunek krowy.

Scenariusz zajęć
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5. Zabawa ruchowa 
dzieci poruszają się po sali w rytm skocznej muzyki, na przerwę w muzyce postępują wg wska-
zówek nauczyciela: muczą, żują trawę, oblizują się itp.

6. „Co to za smak?” 
degustacja produktów mlecznych z zasłoniętymi oczami, dzieci próbują odgadną co to za smak– 
jogurt owocowy, kakao, ser biały, mleko.

7. Wierszyk 

 
„Dlaczego należy pić mleko?”
Jeśli chcesz zdrowym być, musisz często mleko pić:
Dwie lub trzy szklanki dziennie, by uśmiechać się promiennie.
Zamiast mleka możesz też biały, żółty serek jeść,
Także kefir i śmietankę oraz jogurt i maślankę,
Zawierają one wapń – to zaczarowany składnik,
Który sprawi, że Twe kości będą mocne do starości.

8. „Mleczna kostka” 
dzieci rzucają kostką, na której naklejone są różne produkty, lecz nie wszystkie są mleczne.  
Zadaniem jest rzucić kostką i opowiedzieć czy wylosowany produkt zawiera w sobie mleko.

9. Dzieci wycinają 
produkty mleczne, naklejają na rysunek krowy i kolorują.

www.dzieciakimleczaki.pl


