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TEMAT TYGODNIA: Wiejskie podwórko. 

TEMAT DNIA: Po co hodujemy krowy? 

 

1. Zagadka. 

Zagadka: 

 W oborze na sianku sypia, 

ma rogi, ogon i kopyta, 

daje mleczko bardzo zdrowe. 

Wszyscy znają dobrze … . (krowę) 

 

2. Wierszyk „Tylko nic nie mówcie krowie”- Halina Szayerowa. 

 

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! 

 

Pytanie do tekstu: 

Jakie produkty otrzymujemy dzięki krowie? 

 

 

 



3. Filmik edukacyjny opowiadający o tym jak produkowane jest mleko: 

https://www.youtube.com/watch?v=y_gXAlEJC 

 

4. Karta pracy. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=y_gXAlEJC


5. Opowiadanie „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 

proce 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 na przykład: kefiry,  jogurty,  sery. 

Teraz następuje załadunek mleka i transport do sklepów. Tam sprzedawca 

ustawia mleko na półkach, gdzie każdy kupujący może je łatwo znaleźć.  

 

6. Nauka krótkich rymowanek: 

 

„Kto mleko pije, długo żyje!” 

„Mleczne pyszności na zdrowe kości!” 

„Mleko pijemy, zdrowo żyjemy” 

„Przedszkolak dobrze wie, że zdrowo jest, gdy mleko pije się” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


