
Program zajęć edukacyjnych 
 

 Majątek Ziemski Niwa Hanna Jankowska                 

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

 

Piotrkosice 60 56-300 Milicz                                                                                                                             Dolnośląskie 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / ty tuł zajęć:  

 

Miauczy kotek miau….czyli  rzeka mleka 
 

2. C zas trwania zajęć: 

 

3,5  godz. 

 

3. Grupa docelowa: 
 
Dzieci, młodzież, dorośli, rodziny z dziećmi 
 

4. Liczebność grupy: 
 
min. 10………    max. 30……… 

5. Prowadzący zajęcia:  
 
Hanna Jankowska, Romuald Jankowski, Magdalena Jankowska 

 

6. Zakres tematyczny:  
 
Mleko i jego przetwory jako  istotne źródło wapnia i witamin, e lementów ważnych dla zdrowia, 
szczególnie k luczowych dla prawidłowego rozwoju psychicznego i f izycznego dzieci.  

        W wyniku zajęć uczestnicy:  
-poznają różne rodzaje produktów mlecznych i potrafią je  rozróżnić  
-poznają właściwości m leka 
- poznają zwierzęta dostarczające mleka w różnych kulturach 
-wytworzą biały ser 
-samodzielnie otrzymają masło 
- samodzielnie wykonają baranka z masła 
-będą potrafili podać pochodzenie produktów mlecznych- serwatka, maślanka,  
- rozpoznają przyrządy służące dawniej do produkcji masła i serów.  
-potrafią wskazać momenty w roku  k iedy wykorzystujemy foremki do masła  
 
 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 
Przywitanie grupy i p rzedstawienie celu i programu zajęć.- 10 min 
Pogadanka na temat zwierząt, k tóre są dawcami mleka- 10 min 
Warsztaty produkcji sera twarogowego- naturalne procesy zachodzące w mleku – 30 min 
Pokaz dawnych narzędzi s łużących do produkcji serów i masła. - 15 min 
Własnoręczne wyrabianie masła. – 25 min 
Tworzenie form z masła- baranki wielkanocne.- 30 min 
Konkurs „ C zy wiesz co pijesz” uczestnicy rozpoznają różne rodzaje mlecznych produktów np. kefir, 
jogurt, maślanka, serwatka- 30 min 
Przejście na teren gospodarstwa- oglądanie krów i c ie ląt, informacja o żywieniu – 30 min 
Przejście do wiaty nad stawem- degustacja sera twarogowego, serwatki , maślanki i masła 
własnoręcznie wytworzonego podczas zajęć.- 30 min 
 
 
 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
mleko krowie świeże, narzędzia s łużące do produkcji serów i wyrobu  masła- maselnice, centryfuga,  
bańki do mleka, kanki,  formy do masła, formy do serów, gotowe produkty mleczarskie- maślanka, 
kefir , jogurt, serwatka 
 
 
 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
możliwość ogniska z k iełbaskami nad stawem, przejażdżki bryczką  
 
 
 

 


