
Czwartek 15 kwiecień 

Tematyka tygodnia: Wiosna na wsi 

Temat dnia: Pij mleko! 

 

Dzisiaj chcemy Was przekonać do zjadania produktów, które wytwarzane są z 

mleka. 

1. Wiersz 

Pamiętaj – pij mleko! 

    A zajdziesz bardzo daleko! 

Jedz sery i twarogi! 

    A będziesz miał silne ręce i nogi! 

Pij także zdrową maślankę! 

    Namów kolegę i koleżankę! 

Jedz jogurty owocowe! 

    Są w nich kultury bakterii zdrowe! 

Pijcie kefiru garnuszek! 

    A zdrowy będzie wasz brzuszek! 

Jedzcie masło i jajka! 

    To każda przeszkoda będzie dla was jak bajka! 

 

2. Korzyści, jakie daje dzieciom picie mleka: 

 

● Wzmacnia kości 

● Poprawia odporność 

● Podwyższa inteligencję 

● Ułatwia dobry sen 

● Poprawia trawienie 

 

 

 

 

 

 

 



3. Produkty otrzymywane z mleka 

 

 
 

Przyjrzyjcie się tym produktom, nazwijcie je. 

 

My wiemy z doświadczenia, że większość z Was zamiast mleka woli 

jogurty. Poznajcie zatem jego walory. 

 

4. Jogurt 

 

Jogurt to napój o gęstej konsystencji, otrzymywany z 

pasteryzowanego mleka krowiego. Dietetycy zachęcają, by 

codziennie zjadać kubek jogurtu, bo jest bardzo zdrowy. Zwiększa 

odporność, chroni przed infekcjami i pomaga je wyleczyć. Jogurt 

naturalny powstaje w wyniku naturalnego zakwaszenia mleka pod 

wpływem odpowiednich bakterii. Jogurt naturalny zawiera białko, 

niewielkie ilości cukrów i tłuszczu oraz różne składniki mineralne i 

witaminy, np. fosfor, magnez, witaminy A i D. Przede wszystkim 

jednak stanowi bardzo bogate źródło wapnia, który jest potrzebny 

do tego, by nasze kości były zdrowe. Jogurt zawiera również 

korzystne bakterie (z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium), które 

wpływają na prawidłowe funkcjonowanie jelita i wspierają pracę 

układu odpornościowego, ma więc pozytywny wpływ na stan 

zdrowia całego organizmu. 



 

 

5. Piramida żywieniowa 

 

Popatrzcie na piramidę żywieniową i wskażcie miejsce, jakie zajmuje na 

niej spożywanie produktów z mleka. 

 

 
 

6. Piosenka  

https://www.youtube.com/watch?v=ebhGB9RMGh4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ebhGB9RMGh4


 

Na dowód tego, że chcecie zdrowo się odżywiać proponuję Wam 

zrobienie własnego jogurtu owocowego. 

 

  Zapewne macie w domu owoce czy to świeże, czy też mrożone lub w 

słoikach.  Potrzebować będziecie tylko jogurt naturalny i ulubione owoce, 

kto lubi może dodać naturalne płatki zbożowe (np. owsiane, jaglane), 

słoiczek miodu, orzechy.  

Smacznego!  

 

Pozdrawiamy P. Ala i P. Danka 

 

 

 


