
Witajcie  Drogie Misie!

Na początku naszego dzisiejszego spotkania chcemy Was zaprosić do wysłuchania 
opowiadania, którego autorką jest pani  Bożena Forma

„Co wiemy o mleku”?

Babcia i dziadek Marty mieszkają na wsi. Zajmują się hodowlą krów. Krowy mieszkają w oborze, która
codziennie jest sprzątana. Ściany wyłożone kaflami, każdego dnia są myte i spłukiwane ciepłą wodą. 
Krowy muszą być czyste i zdrowe. Często odwiedza je pan weterynarz i sprawdza czy nic im nie 
dolega. Mleko, które dają przez cały rok jest bardzo zdrowe. Krowy dojone są każdego dnia. Można to 
robić ręcznie lub przy pomocy elektrycznej dojarki. Następnie w specjalnych pojemnikach, zwanych 
cysternami, mleko wiezie się do mleczarni. Tam zostaje dokładnie zbadane czy nie zawiera bakterii, 
które mogą wywołać choroby. Mleko szybko się psuje, dlatego musi być szybko przetworzone. 
Otrzymuje się z niego: jogurty, sery, mleko w proszku, kefiry, lody, śmietanę, masło, maślankę. Część 
rozlewa się do butelek i kartonów. Gotowe produkty rozwożone są do sklepów.

Rodzicu!
Zachęcamy Cię, żebyś po przeczytaniu opowiadania pomógł swojemu Dziecku 

            utrwalić wiedzę poprzez właściwe dobranie słów z tekstu opowiadania

Teraz kiedy już wysłuchałeś opowiadania, to pewnie zapamiętałeś, że krowy mieszkają 
w …………………. Często odwiedza je pan …………………. i sprawdza czy nic im nie 
dolega.  Krowy przez cały rok dają nam …………  Z mleka otrzymujemy…………….., 
………………….. oraz …………………… Gotowe produkty przewożone są do ………….



Zapraszamy Was również do obejrzenia filmiku pt. „GDZIE JA MIESZKAM”?

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA
Przyjrzyjcie się ilustracji i wykonajcie zadania pod obrazkiem.

- Jakie zwierzęta widzisz na obrazku?
 - Jakie odgłosy wydają te zwierzęta?

- Jak wygląda krowa, kura, owieczka...?
- Podziel nazwy zwierząt na sylaby (wyklaszcz i policz sylaby np. ku-ra, kro-wa)

- Potrafisz wymyślić i nadać tytuł ilustracji?

Teraz czas na zabawę przy piosence (możecie swobodnie zatańczyć, tak jak potraficie)
https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q

Źródło: Przedszkouczek.pl

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q
https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA


Wskaż  produkty, które pochodzą od krowy. Następnie otocz je pętlą.


