
Piątek 3.04.2020 

Dzisiejszy pomysł dla Małych Odkrywców to... Odpowiedź 
na pytanie- co powstaje z mleka? 

1. Na początek przeczytajcie razem wierszyk, a następnie rozwiąż 
zagadkę. • powiedz, skąd się bierze mleko? 

„Pije mleko” 

Bardzo lubię mleko pić, Bo ja zdrowo pragnę żyć. Chcę mieć zęby mocne białe, 
Także kości wytrzymałe. 

 
Mleko piję na śniadanie, Zawsze mam ochotę na nie, Też wieczorem mi smakuje, 
Gdy je mama przygotuje. 

Jestem zdrowa i radosna, Rosnę szybko tak jak sosna. Mleko moc składników 
ma, I o zdrowie moje dba. 

Jest najlepsze dla każdego, 

Dla młodszego i starszego. Ono jest najzdrowsze w świecie, Nic lepszego nie 
znajdziecie. 

• Zagadka na dziś: 
Jest dziurawy, lecz tych dziurek nigdy nie łatamy.  



My kroimy go w plasterki 
i z chlebem zjadamy. (ser ) 

2. Przeczytajcie wiersz „tylko nic nie mówcie krowie”, a następnie 
odpowiedz na pytanie i przeczytaj ciekawostkę. 

• Co można zrobić z mleka?  

• Czy wiesz, że mleko, sery, śmietana, masło to inaczej NABIAŁ?  

• Zachęcamy do obejrzenia filmu edukacyjnego pt.: „Jak powstaje ser”  
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=adyD07I9shY  

 
• A jeśli chcecie się dowiedzieć co jeszcze powstaje z mleka zachęcamy do 
obejrzenia kolejnego filmiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=oj1mHoVIjk4 

Tylko nic nie mówcie krowie (fragment)- 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! [...] 

2. Zabawa ruchowa „Gąski, gąski, do domu!” 



Zaproś do zabawy wszystkich domowników. Im więcej uczestników tej 
zabawy tym lepiej. 

Ta zabawa to nie tylko ruch, ale i wyliczanka, oparta na dialogach z udziałem 
trzech głównych bohaterów: gęsi-matki, wilków i gąsek. Za każdym razem dialog 
wygląda identycznie. Gąski są nawoływane: 

Przebieg zabawy: 

– Gąski, gąski do domu! – Boimy się!  
– Czego? 
– Wilka złego. 

– A gdzie on jest? 

 
– Za górami, za lasami.  
– To gąski, gąski do domu! 

Po tych ostatnich słowach dzieci biegną w kierunku gęsi-matki, a zadaniem wilka 
jest złapanie jak największej liczby dzieci. Złapane dzieci odpadają z gry, a 
dialog powtarzamy, aż do wyłapania wszystkich gąsek. Tutaj liczy się spryt, 
szybkość i refleks. 

POPOŁUDNIE 
Pomysł na popołudnie dla Małych Odkrywców to.... 
Papierowe pióra 

3. Papierowepióra 

Papierowe pióra to niezwykle twórcza i inspirująca praca plastyczne, 
Wystarczy kartka, farby, odrobina wyobraźni i inwencji twórczej, a już po 
chwili powstanie piękna praca. 

• Czego potrzebujemy?: Kartkę najlepiej z bloku technicznego, farby i 
nożyczki.  

• Jak to zrobić?  
Na kartce malujmy za pomocą farb akwarelowych kontur piór, a 
następnie wypełniamy go fantazyjnymi wzorami. Warto przy takiej 
twórczej zabawie zachęcić dziecko do wybrania tylko 3-4 kolorów 



na przykład ciepłe lub zimne barwy. Malując małą ilością kolorów 
możemy pokazać dziecku jak bogatą gamę kolorystyczną można 
stworzyć mieszając je i łącząc dowolnie podczas malowania. Można 
użyć tylko kolorów podstawowych: niebieskiego, żółtego i 
czerwonego i je mieszać i tworzyć nowe kolory. Pamiętaj, że pióra 
wycinamy i nacinamy dopiero po wyschnięciu pracy.  
www.dzieckiembadz.pl  

 


