
Temat dnia: „Bez zwierząt świat byłby smutny” – 25.06.20r. 

Cele:  

- Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej 

- Poznanie produktów zrobionych z mleka 

- Doskonalenie sprawności manualnej  

 

Przebieg dnia: 

1. „Znam te zwierzęta” – oglądanie książek i albumów poświęconych zwierzętom.  

Środki dydaktyczne: książki i albumy o zwierzętach 

 

 

2. Rozmowa kierowana „Skąd się bierze mleko?” 

Rodzic pokazuje dziecku szklankę z mlekiem i pyta, co to jest, skąd to mleko się wzięło i czy 

na pewno od krowy. Jeśli dziecko nie wie, wyjaśnia, że inne zwierzęta takie jak kozy i owce, 

też dają mleko, które może pić człowiek. Następnie rodzic prosi, aby dziecko pomyślało jak 

to mleko powstaje i co się z nim dzieje, zanim trafi do sklepu. Po wysłuchaniu odpowiedzi 

wyjaśnia: Najczęściej mleko, które pijemy pochodzi od krowy. Nie jest ważne, jaka to krowa, 

czy łaciata, czy czerwona, czy czarna. Ważne, aby gryzła trawę i ją przeżuwała. Latem o 

trawę łatwo, gorzej jest zimą. Wtedy krowa je siano, kiszonkę i inne pasze. Krowę można 

wydoić ręcznie albo za pomocą dojarki elektrycznej. Z dojarki mleko trafia do pojemnika, w 

którym się chłodzi. Z pojemnika zabiera mleko cysterna i zawozi je do mleczarni. W mleczarni 

mleko jest badane, aby sprawdzić, czy ma dobrą jakość. Później jest pasteryzowane lub 

sterylizowane, czyli za pomocą odpowiedniej temperatury niszczy się w nim to, co mogłoby 

spowodować jego zepsucie. Później mleko rozlewane jest do kartonów i zawożone do 

sklepów. 

 

 

3. Zabawa dydaktyczna „Czy to jest zrobione z mleka?” 

Rodzic pokazuje dziecku kartoniki z nazwami różnych produktów. Zadaniem dziecka jest 

odczytanie nazwy produktu (samodzielnie lub z pomocą osoby dorosłej)  i odgadnięcie, czy 

produkt ten zrobiono z mleka, czy nie. Propozycje produktów: kefir, budyń, lody, twarożek, 

jajko, żółty ser, masło, makaron, mąka, jogurt, parówka, ryż.  

Środki dydaktyczne: kartoniki z nazwami produktów spożywczych 

 

 



4. Zabawa plastyczna „Zwierzaki - dziwaki”  

Rodzic przygotowuje konturowe rysunki zwierząt. Każdy rysunek przecina na pół (ważne, 

aby każdy rysunek w miejscu przecięcia miał taką samą szerokość). Dziecko wybiera sobie 

dwie różne połówki i skleja ze sobą na odwrocie za pomocą taśmy klejącej, tworząc 

zwierzaki-dziwaki. Następnie koloruje swój rysunek i nadaje zwierzęciu nazwę.  

Środki dydaktyczne: konturowe rysunki zwierząt, nożyczki, taśma klejąca, kredki 

 


