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„SKĄD SIĘ BIERZE SER?” 
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ZAGADKI NA DOBRY POCZĄTEK: 

 

 Choć się zielonej trawy naje, to białe mleko daje. (krowa) 

 Ten biały napój daje ci zdrowie. Nie możesz zgadnąć? Kotek ci powie! 

(mleko) 

 Choć dziurek w nim sporo, łatać ich nie trzeba. Zjem go z apetytem razem 

z kromką chleba. (ser) 

 

1. „Skąd się bierze mleko w sklepie?” – wysłuchajcie opowiadania. 

Porozmawiajcie o krowie 😊 jej wyglądzie i sposobie odżywiania, o mleku  

i jego wartościach odżywczych. 

 

 

 



 

2. „Rolnik sam w dolinie” – zabawa ruchowa do piosenki. Dzieci, rodzice, 

rodzeństwo stoją w kole trzymając się za ręce. Jedna osoba jest rolnikiem 

(stoi w środku koła) koło się kręci a rolnik zgodnie ze słowami piosenki 

dobiera kolejno osoby. Na koniec piosenki do środka wchodzi „ser”, 

przewraca się a pozostałe osoby chodzą w kółko i śpiewają: „Koło się obraca, 

serek się przewraca. Hejże, hejże, hejże ha, serek się przewraca”. I zabawa 

rozpoczyna się od początku :) 

https://youtu.be/XrzLW4hRO6I  

 

3. „Tylko nic nie mówcie krowie” – słuchanie fragmentu wiersza H. Szayerowej 

połączone z rozmową na temat utworu. 

 
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, 

https://youtu.be/XrzLW4hRO6I


to się jej 

przewróci w głowie 

i gotowa 

narozrabiać. 

I przestanie 

nabiał dawać,  
czyli: masło, mleko, sery, i śmietanę 

na desery! [...] 

 

Rodzic wyjaśnia określenie nabiał. Demonstruje ilustracje związane z czytanym 

wierszem: krowę, mleko, masło, sery: biały, żółty, śmietanę.  

Rodzic pyta dziecko:  

− Co może dać nam krowa?;  

− Co można zrobić z mleka?.  

 

Poniższe ilustracje pomogą Wam wyjaśnić, skąd bierze się ser i inne produkty 

mleczne 😊 

 
 



 



 
 

4. "Spróbuj i rozpoznaj, co jesz!"- zabawa badawcza. Przygotowujemy małe 

porcje produktów mlecznych: np. twaróg, jogurt, żółty ser, śmietana, masło, 

ser biały. Dzieci rozpoznają po smaku produkty mleczne i podają ich nazwy. 

Rodzic przeprowadza rozmowę, dlaczego te produkty trzeba jeść (np. po to, 

by mieć zdrowe zęby, kości). 

 

5. „W mlecznej krainie” – zabawa ruchowa. Rodzic rozkłada na dywanie hula-

hoop (lub inną obręcz) oznaczone szablonem krowy oraz obrazki: sera 

żółtego, śmietany, jogurtu, masła, lodów, twarogu, mlecznego koktajlu. 

Dziecko porusza się w rytm muzyki. Na hasło: Krowa daje mleko, a z mleka 

jest ser, dziecko odnajduje obrazek sera i kładzie go do koła. Zabawa trwa 

do momentu, w którym wszystkie obrazki trafią do koła (PDF „w mlecznej 

krainie”). 

piosenka do zabawy: https://youtu.be/hMl74Mm6tgU 
 

 

https://youtu.be/hMl74Mm6tgU


6. „Krówka” – układanie krowy z elementów. Z pomocą rodziców dziecko 

wycina elementy krowy. Układa obrazek i przykleja poszczególne części 

ciała tworząc krówkę :) (PDF „krówka”).  

 

7. „Krowa i mucha” – zabawa naśladowcza. Dzieci stoją w kole. N. rozdaje 

emblematy krowy i muchy. Dzieci, które są krowami, naśladują ruchy 

zgodnie z tym, co usłyszą w wierszu. Dzieci, które są muchami, dołączają 

w odpowiednim momencie do zabawy i również naśladują określone ruchy. 

N. pokazuje czynności, które należy wykonywać. 

 

Krowa i mucha 

Patrycja Siewiera-Kozłowska 

 
Była sobie krowa mała, 

która pożuć trawkę chciała. 

Trawka świeża i zielona, 

krówka jest nią zachwycona. 

Najpierw wącha, (wdech przez nos) 

potem wzdycha (wydech przez usta z głośnym westchnieniem: aaach!) 

a nad trawką mucha bzyka. (bzzzzz – zęby złączone) 

Żuje krówka swoją trawkę, (okrężne ruchy żuchwy) 

Myśli: „chyba zjem dokładkę!” 

Lecz te myśli jej przerywa mucha, 

która ciągle bzyka. (bzzzz – zęby złączone, usta rozciągnięte) 

Krowa – pac! – ogonem muchę, (klaśnięcie i wymówienie słowa: pac) 

mucha brzęczy wciąż nad uchem! (bzzzz – zęby złączone, usta rozciągnięte) 

Tak dzień cały się bawiły, 

aż opadły całkiem z siły!  

 

8. „Produkty mleczne” – Pokoloruj krowę zgodnie z podanymi kolorami. 

Nazwij produkty spożywcze i otocz pętlą te, które mamy dzięki hodowli 

krów 😊 (JPG „produkty mleczne”, źródło: Podręcznikarnia „Razem bawimy 

się”).  

  

Zapamiętaj krótką rymowankę: 

 „Gdy produkty mleczne jemy szybko rośniemy. 

Chodzimy, skaczemy,  biegamy  

i zdrowo się uśmiechamy!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

KĄCIK MUZYCZNY 

 

 Ciocia Tunia „Mleko” https://youtu.be/E6XcmxMdIEc 

 Śpiewanki „Krowa” https://youtu.be/SNrPk0ZwKD0 

 

https://youtu.be/E6XcmxMdIEc
https://youtu.be/SNrPk0ZwKD0


KĄCIK BADAWCZY 

 
 TĘCZOWA BURZA NA MLEKU 

Co jest potrzebne do przeprowadzenia doświadczenia? 

 Talerz z mlekiem 

 Barwniki spożywcze 

 Płyn do mycia naczyń 

 

Jak to zrobić? 

Najpierw należy nalać trochę mleka do talerza, następnie wlać do niego 

kilka kropel barwników spożywczych. Wreszcie na koniec dodać do 

wszystkiego płyn do mycia naczyń i … kolorowy pokaz gotowy! 

Jak to działa? 

Barwniki spożywcze mają mniejszą gęstość niż mleko, więc pozostają 

zawieszone pomiędzy molekułami tłuszczu. Płyn do mycia naczyń rozbija 

molekuły tłuszczu (a jednak reklamy czasami mówią prawdę) i pozwala 

barwnikom rozprzestrzenić się w mleku. 

https://youtu.be/hPFwDaR1g70 

https://youtu.be/hPFwDaR1g70

