
Szanowni Rodzice i Misiaki :)

Dzisiaj dwudziesty dziewiąty dzień naszej zabawy. Kontaktujcie się z nami na adres: 
edukacjadomowamisie@gmail.com :) 
Dziękujemy za cały tydzień. Miłego weekendu. Pozdrawiamy serdecznie Pani Kamila i Kasia.
 

24.04.2020 Temat dnia: Robimy ser!

Naszym zadaniem jest budowanie wiedzy na temat produktów spożywczych pochodzących od 
różnych zwierząt gospodarskich.

*Zwierzęta na wsi – czyta Pani Kamila
https://www.youtube.com/watch?v=aVaJ-SQVdQQ 

*Co daje nam krowa?” 
Była sobie krowa. Cały dzień pasła się na pastwisku, żuła trawę, odpoczywała. Przyszedł po nią 
gospodarz, zabrał ją do obory. Tam wydoił krowę. Dzięki temu mamy pyszne mleko. 

*„Dojenie krowy” – rodzic w gumowej rękawiczce (na końcach palców) robi maleńkie dziurki. 
Wypełnia rękawiczkę wodą. Rodzic trzyma rękawiczkę nad pojemnikiem, a dziecko doi „krowę”. 

*Jak powstają sery -
https://www.youtube.com/watch?v=adyD07I9shY 

*Produkty mleczne” Rodzic pokazuje dziecku zgromadzone w lodówce produkty mleczne. 
Dziecko je nazywa. (śmietana, masło, kefir, jogurt, twaróg, ser żółty, maślanka, zsiadłe mleko)

* „Robimy ser” – wspólne robienie sera białego z krowiego mleka.

Potrzebne będą: zsiadłe mleko (1 l), mleko słodkie zagotowane, nie UHT (1/2 l),
 śmietanka 30 % (2 łyżeczki), sitko, miska 
1. Zagotowanie mleka i śmietanki
2. Wlanie gorącego mleka do miski ze zsiadłym mlekiem
3. Mieszanie tak długo, aby wystygło, w tym czasie powstaje skrzep
4. Przelanie skrzepu z serwatką na sitko tak, aby serwatka spływała do miski (należy odczekać)
5. Degustacja zrobionego sera na kanapkach z ulubionymi dodatkami.

*„Tik – tak, zegar staje właśnie tak”. Naszym zadaniem jest mówienie „tik – tak”, a zadaniem
dziecka wsłuchanie się w to, co mówimy i kołysanie się w rytm naszego „tik – tak”. Raz na jakiś
czas mówimy „tik – tak, zegar staje właśnie tak”. Wówczas dziecko ma za zadanie zatrzymać się 
i czekać na słowa „tik – tak”, by „wznowić” kołysanie.
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*Usypianie maskotki.  Prosimy, by dziecko po położeniu sobie maskotki na brzuchu usypiało ją
(kołysało, bujało oddechem). Ćwiczenie zwiększa świadomość własnego oddechu, jego kojącego,
relaksującego wpływu na nas.

*Praca plastyczna pokoloruj lub pomaluj krowę i ciele. Przyślij do nas zdjęcie.:)


