
Drogi Rodzicu!  

Spędź aktywnie dzień z dzieckiem w domu.  

Oto kilka propozycji na czwartek. 

 Życzymy dobrej zabawy! 

PIĄTEK-09.04 

TEMAT: „ SKĄD SIĘ BIERZE MLEKO” 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

 Dziecko: 

- uważnie słucha wiersza i odpowiada na pytania 

- wykonuje prawidłowo ćwiczenia gimnastyczne 

-opowiada co widzi na ilustracjach 

- rozwiązuje zagadki smakowe 

- ściska gumową rękawiczkę tak żeby leciało z niej mleko 

- ogląda bajkę 

- wycisza się przy masażyku  

 

 

 

1. „ Krowa”- suchanie wiersza Z. Mitrocy 
 

Rodzic czyta dziecku wiersz. 

 

 

„Krowa” 

Krowa ciężko nie pracuje , 

ciagle tylko trawę żuje. 

Kiedy się do syta naje, 

dużo mleka ludziom daje 



 
Źródło ilustracji: https://wojownicy.fandom.com/pl/wiki/Krowa_(stworzenie) 

 

Pytania do wiersza: 

- o kim był wiersz? 

- jak wygląda krowa? 

- co daje ludziom krowa? 

2. „Gimnastyka przedszkolaka” - (do codziennego wykonywania w tym tygodniu) 

Link: https://wordwall.net/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka 

 

3. „ Skąd się bierze mleko”- historyjka obrazkowa 

https://wojownicy.fandom.com/pl/wiki/Krowa_(stworzenie)
https://wordwall.net/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka


 

Krowy pasą się na pastwiskach 

 

 



W małych gospodarstwach krowy dojone są ręcznie. W dużych gospodarstwach są 

specjalne maszyny do dojenia krów. 

 

Mleko trafia do zakładów mleczarskich, gdzie poddawane jest różnym badaniom. 

 

Mleko rozlewane jest do kartonów bądź butelek. Gotowe kartony i butelki z mlekiem 

pakowane są w duże opakowania zbiorcze i umieszczane w magazynie. Samochody 

dostawcze rozwożą mleko do sklepów. 



 

Kupujemy mleko w sklepach i przywozimy/przynosimy je do naszych domów. 

 ( historyjka jak powstaje mleko z zasobów Internetu ) 

Jak produkowane jest mleko: https://www.youtube.com/watch?v=y_gXAlEJCik 

 

4.  „Przetwory mleczne” – zagadki smakowe; degustacja produktów z mleka.  

 

Rodzic przygotowuje małe porcje produktów mlecznych np.: twaróg, jogurt, żółty ser 

itp. Zawiązuje dziecku oczy, zadaniem dziecka jest rozpoznanie po smaku co zjadło 

 

5. „ Dojenie krowy”- ćwiczenia motoryki małej 

 

 

Do zabawy potrzeba: gumowej rękawiczki, miski, mleka, czarnego markera. 

Rodzic przekłuwa igłą rękawiczkę w miejscu opuszków palców, z tego miejsca 

wydobywać się będzie mleko. Wypełnia rękawiczkę mlekiem, zawiązuje ją i maluje 

pisakiem łaty. Dziecko doi krowę ;) ( rodzic trzyma rękawiczkę, można też przykleić 

ją do oparcia krzesła). 

6. Jakie mleko daje krowa- zabawa ruchowa 

 

Dziecko w zabawie jest krową, rodzic trzyma dziecko za palce i pyta „krowę”: 

„Krówko, krówko, jakie mleko dajesz?” Krowa odpowiada np. różowe, zielone, 

wprowadzając w błąd, dopiero na hasło białe, rodzic ucieka, a krówka goni. Następnie 

zamieniacie  się rolami 

 

7. "Myszka"- masażyk relaksacyjny 

 

Rodzic mówi tekst i wykonuje ruchy na plecach  

 

Cicho, cichuteńko, w puszystej kurteczce - powoli dotyka pleców dziecka 



 

chodziła raz myszka po gładkiej półeczce.-  w poziomie, 

Znalazła ser żółty, ząbkami go zjadła, - ściskają plecy,  delikatnie szczypią, 

strzepnęła okruszki, - szybko klepią plecy,  naśladują strzepywanie, 

w kąciku usiadła, okruszki zebrała, - naśladują zbieranie okruszków jedną ręką, 

ząbkami je zjadła. - delikatnie, powoli szczypią, 

Po gładkiej półeczce chodziła w kurteczce. - głaszczą, przesuwając ręce ku bokom. 

 

 

Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi zabawami z dziećmi 

oraz pracami plastycznymi. Prosimy robić zdjęcia z zabawy lub 

wykonanego zadania i wysyłać e-mailem na adres:  

grupa.stokrotki1@wp.pl. Wszystkie wasze prace będą 

zamieszczane na stronie internetowej przedszkola.  

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY  

Wychowawczynie: Agnieszka Olechno, Aneta Gardziejczyk 
 


