
GRUPA VIII 

 

Temat tygodnia: Zwierzęta na wiejskim podwórku. 

 

Piątek  03.04.2020 rok 

 
Temat dnia: Skąd się bierze ser? 

 

 
 

 

Witamy wszystkich przedszkolaczków z grupy VIII w piątkowy poranek. Czy 

jesteście po śniadaniu, rączki i ząbki umyte? 

Zapraszamy na dzisiejsze zajęcia, pobawimy się i czegoś nauczymy. Życzymy owocnej 

pracy i miłego dnia  

                                                               

  Pani Małgosia, Pani Justynka i Pani Agatka 

 

1. „Dance, dance” - Dzisiaj poproście Rodziców aby włączyli Wasze ulubione 

piosenki i razem z Rodzicami, Rodzeństwem potańczcie, poskaczcie                              

i powyginajcie się tak jak w piosence „Wyginam śmiało ciało…..” 

 

 



2. Przetwory z mleka – Posłuchajcie wiersza. Starajcie się zapamiętać jak 

najwięcej nazw mlecznych produktów.  

 

„Przetwory z mleka”  

Bożena Forma  

 

Na zakupy wyruszamy,  

dużą torbę zabieramy.  

Trzeba kupić serek biały  

i ser żółty w dziury cały.  

Smaczny jogurt waniliowy,  

naturalny, truskawkowy.  

 

I koniecznie też maślankę,  

ser topiony i śmietankę.  

Różne są przetwory z mleka,  

zatem niechaj nikt nie zwleka.  

Dnia każdego – to zasada  

coś z nabiału niechaj zjada. 

 

1. Powiedzcie, jakie zwierzęta dają mleko, które wykorzystują ludzie?  

Podpowiadamy, że nie tylko krowa, ale także np. owca, koza.  

2. Prosimy dzieci, aby powiedziały, jakie produkty są zrobione z mleka.  

3. Dzieci podają nazwy produktów, dzielą je na sylaby, podają pierwszą                         

i ostatnią głoskę (dzieci 6-letnie i 5- letnie, zainteresowane mogą spróbować).  

 

Uwaga! Poniższe zadanie jest tylko dla dzieci, które nie mają alergii na 

białko mleka krowiego.  

Dzieciom uczulonym na produkty mleczne możemy zaproponować 

zadanie z degustacją np. owoców lub warzyw.  

 

3 „Produkty z mleka” – polisensoryczne poznanie produktów mlecznych.  

Prosimy dziecko, by powiedziało, gdzie w sklepie stoją produkty mleczne                  

i dlaczego. Następnie dziecko ogląda zakupione przez Rodziców produkty               



i z pomocą dorosłego otwiera je i przekłada ich zawartość na talerzyk. Dziecko 

degustuje produkty, opowiada, jaki mają smak, zapach, czy mu smakują.  

Możemy zabawę w degustacje przeprowadzić z zamkniętymi oczami. Dziecko 

próbuje po jednym produkcie mlecznym i odgaduje, co to jest.  

 

• produkty mleczne, np. kefir, jogurt, śmietana, ser żółty, twaróg, serek topiony, 

serek kanapkowy, ser typu feta, mozzarella, ser wędzony, masło. 

 

4. Eksperyment „Tęcza na mleku” ( dla chętnych). 

Do przeprowadzenia eksperymentu potrzebne będą: mleko, płyn do mycia 

naczyń, barwniki spożywcze (lub kolorowa bibuła),  patyczki kosmetyczne, 

łyżeczka lub zakraplacz, duży, płaski  talerz. 

 

Mleko wylewamy na talerz dodajemy powoli rozpuszczone barwniki spożywcze 

lub wodę  zabarwioną kolorową bibułką. Gdy na mleku zbierze się tęczowa 

tafla kolorów, namaczamy patyczki w płynie do mycia naczyń 

 i delikatnie dotykamy powierzchni mleka. Jeśli  eksperyment się uda 

zaobserwujecie, że barwniki pod wpływem płynu zaczną wirować i mieszać się  

tworząc niezwykłe widowisko. Powodzenia! 

 

5. Zadanie dla dzieci 6-letnich: 

 

 Praca z KP3.38a – opowiadanie, skąd się bierze mleko na podstawie historyjki 

obrazkowe, rysowanie ramek wokół obrazków. • KP3, kredki  

 Praca z KP3.38b – łączenie par obrazków, których nazwy się rymują, 

odczytywanie sylab, łączenie ich z sylabą ser. • KP3, ołówek  

 Praca z KZ s. 59 – czytanie tekstu z poznanych liter.  

 
 



 
 
 
 

6. „Wszystko z mleka” – praca plastyczna.  Jeżeli macie w domu gazetki 

reklamowe, prosimy aby dziecko przejrzało gazetki reklamowe  z różnych 

sklepów, wycięło produkty, które są zrobione z mleka i nakleiły  je na kartkę.  

Jeżeli nie macie gazetek reklamowych to dziecko może narysować lub 

namalować produkty zrobione z mleka.  

 



7. Karty pracy dla 6, 5, 4, i 3 latków ( możesz wybrac tylko jedno zadanie lub 

zrobić wszystkie) 

http://dzieciakimleczaki.pl/wp-content/uploads/2018/11/Karty_v_7.pdf 

 

http://dzieciakimleczaki.pl/wp-content/uploads/2018/11/Karty_v_6.pdf  

 

http://dzieciakimleczaki.pl/wp-content/uploads/2018/11/Karty_v_13.pdf  

 

http://dzieciakimleczaki.pl/wp-content/uploads/2018/11/Karty_v_2.pdf 
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