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Po co hodujemy krowy? 

 

1. Posłuchaj opowiadania „Skąd się bierze mleko w sklepie?”  

 Wiosną, latem i jesienią, na wiejskiej łące, którą nazywamy pastwiskiem, pasą się 

krowy. W ich wymionach powstaje mleko. Na noc krowy wracają do obory. Codziennie rano 

i wieczorem gospodarz przystępuje do dojenia krów. Kiedyś robił to ręcznie i nie było to 

łatwe zadanie. Dzisiaj ma elektryczne dojarki, które ułatwiają mu pracę. Ściągają mleko z 

wymion krowy i rurkami odprowadzają je do przygotowanych wcześniej dużych 

pojemników. Pojemniki z mlekiem jadą do mleczarni. Tam odbywa się pewien tajemniczy 

proces (pasteryzacja). Gdy się ten proces zakończy, mleko jest rozlewane do takich 

opakowań, w których możemy je potem kupować. W mleczarni po obróbce mleka powstają 

też inne produkty: kefiry, jogurty, sery. Teraz następuje załadunek mleka i transport do 

sklepów. Tam sprzedawca ustawia mleko na półkach, gdzie każdy kupujący może je łatwo 

znaleźć. 

 

2. Historyjka obrazkowa. 

Ponumeruj historyjkę obrazkową według kolejności. (załącznik 1) 

 

3. Odgadnij zagadki 

Zwykle bywa w sklepie, w kostkach sprzedawane.  

Będzie nim pieczywo w mig posmarowane. (masło)  

 

 Może być żółty, biały, topiony lub pleśniowy,  

ale zawsze jest pyszny i bardzo zdrowy. (ser) 

 

Zimny, kwaśny, zawsze pysznie smakuje,  

gdy nim do ziemniaczków mama nas częstuje. (kefir) 

 

Owocowy, waniliowy może być też czekoladowy.  

Wszystkie dzieci go kochają i łyżeczką zajadają. (serek) 

 

To jest biały napój, smaczny, bardzo zdrowy. 

Dostajemy go w prezencie od łaciatej krowy. (mleko) 



4. Produkty mleczne. 

Wymień, jakie produkty mleczne znasz? Powiedz, który jest Twój ulubiony. 

 

5. Zabawa „Posłuszne zwierzątko”. 

Wybierz maskotkę (zwierzątko) i wykonaj polecenia: 

- połóż zwierzątko przed sobą, 

- połóż zwierzątko za sobą,  

- połóż zwierzątko z boku, z prawej strony, 

- połóż zwierzątko z boku, z lewej strony. 

  

6. Karta pracy: Połącz cyferki tworząc literki. Jaki wyjdzie wyraz? (załącznik 2) 

Jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, spróbuj zrobić to na komputerze. 

7. Karta pracy: Rysuj po śladach od zwierząt do produktów, które dzięki nim 

otrzymujemy. Nazwij zwierzęta i produkty. Pokoloruj rysunki zwierząt. (załącznik 3) 

 Jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, spróbuj zrobić to na komputerze bez 

kolorowania. 

8. Karta pracy: Pokoloruj wszystkie literki I jakie znajdują się na obrazku. Czy do 

zrobienia tego smakołyku potrzebne jest mleko? (załącznik 4) 

 Jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, spróbuj zrobić to na komputerze, narysuj 

smakołyk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik 1. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2. 

  Połącz cyferki tworząc literki. Jaki wyjdzie wyraz? 

 



Załącznik 3. 

Rysuj po śladach od zwierząt do produktów, które dzięki nim otrzymujemy. Nazwij zwierzęta 

i produkty. Pokoloruj rysunki zwierząt. 

Powiedz, z czego otrzymujemy produkty przedstawione na zdjęciach. 

 



Załącznik 4. 

Pokoloruj wszystkie literki I jakie znajdują się na obrazku. Czy do zrobienia tego smakołyku 

potrzebne jest mleko? 

 

 

 



DODATKOWE KARTY PRACY (DLA CHĘTNYCH) 

Rysuj palcem kształt litry k- małej i wielkiej. Pisz litery k,K, po śladach, a potem - 

samodzielnie. 

 



 

Podziel nazwy obrazków na głoski. Zaznacz ich liczbę- pokoloruj pola z odpowiednimi 

cyframi. 

 

Narysuj w workach odpowiednią liczbę piłek. 

 


