
Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5-latków 

Temat: „Skąd mleko trafia na nasze stoły?” 

 

 

Cel główny: 

- poznaje drogę powstawania produktów mlecznych (od surowca do produktu) 

 

Cele szczegółowe (dziecko): 

- wie skąd pochodzi mleko 

- słucha wiersza i wypowiada się na temat wysłuchanej treści 

- wie jakie produkty powstają z mleka, używa określenia nabiał 

- wskazuje miejsce mleka i produktów mlecznych na szczeblach piramidy żywienia 

- wypowiada się na temat sytuacji przedstawionych w historyjce obrazkowej, ustala 

chronologię wydarzeń 

- tworzy pracę plastyczną 

 

Metody pracy: 

- słowne (czytanie wiersza, rozmowa, instrukcje i objaśnienia), 

- oglądowe (obserwacja i pokaz), 

- praktycznego działania (ćwiczenia, zadania stawiane dziecku). 

 

Formy pracy: 

- indywidulana, 

- zbiorowa. 

 

Pomoce dydaktyczne: 

wiersz B. Formy „Przetwory z mleka”, produkty spożywcze, szarfy/krążki, plansza 

edukacyjna, obrazki z historyjki obrazkowej, kartki papieru, koła do wycięcia, szablon głowy 

krowy, farby, kleje. 

 

Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie do zajęć poprzez odgadywanie zagadek słownych. 

„Duża i łaciata, 

na zielonej łące. 



Mlekiem nam dziękuje, 

za trawę i słońce”. (mleko) 

2. Wysłuchanie wiersza B. Formy „Przetwory z mleka” – rozmowa na temat jego treści. 

 

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. 

 

3. Wybieranie spośród przyniesionych produktów tych, które są zrobione z mleka 

(twaróg, masło, jogurt, maślanka, itp.) - określenie ich wspólną nazwą – nabiał. 

Wyjaśnienie dzieciom jakie wartości odżywcze posiada mleko i jego przetwory. 

4. Wskazywanie produktów mlecznych na piramidzie żywienia oraz określenie jak 

często należy je spożywać (codziennie). 

5. Układanie i omówienie historyjki obrazkowej we właściwej kolejności „Skąd się 

bierze mleko?” – od surowca do produktu. 



   

 



  

 

6. Wykonanie pracy plastycznej „Krowa”. 

 

7. Podsumowanie i podziękowanie za zajęcie. 

 

Opracowała: Anna Kwiatkowska 


