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Motto: Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – 
wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.  

   /J. Korczak/ 



Po co nam mleko? 
 

Mleko i jego przetwory to 
jedne z podstawowych produktów 
spożywczych, obecne w naszej 
diecie „od zawsze”, od 
najmłodszych lat życia.  
W ostatnich latach rola nabiału 
jest jednak często kwestionowana, coraz częściej rodzice mają 
dylematy, ile i w jakiej postaci podawać go dzieciom. Czy warto 
zatem jeść produkty mleczne i kiedy włączać je do diety małych 
dzieci?  

Wiadomo, że mleko i produkty mleczne to bardzo dobre 
źródło łatwo przyswajalnego wapnia, niezbędnego do budowy zębów 
i kości, co w przypadku szybko rosnących dzieci jest szczególnie 
ważne. Nie zawsze pamiętamy jednak o tym, że wapń jest 
potrzebny także do prawidłowego krzepnięcia krwi, pracy mięśni, 
układu nerwowego i hormonalnego, wpływa na poziom ciśnienia 
tętniczego. O ile niemowlaki karmione piersią lub mlekiem 
modyfikowanym mają zapewnioną odpowiednią ilość wapnia, o tyle 
dzieci kilkuletnie często narażone są na niedobory wapnia, co może 
skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi w przyszłości.  

Wartości zdrowotne nabiału wynikają również z zawartości 
witamin A, B i D, fosforu, magnezu, sodu i cynku, a także „dobrych 
bakterii’ w jogurtach, kefirach, maślance i zsiadłym mleku. Nabiał 
jest też źródłem pełnowartościowego białka. Wśród dietetyków 
jest zgodność co do tego, że mleko i jego przetwory powinny się 

znaleźć w codziennej diecie każdego dziecka, chyba że jest ono na 
nie uczulone.  

Produkty, które powinny znaleźć się w codziennej diecie kilkulatka: 

 mleko, najlepiej pasteryzowane, nie UHT 
 zsiadłe mleko 
 jogurty (najlepiej naturalne, ewentualnie z dodatkiem 

owoców) 
 kefir 
 maślanka 
 biały ser (twaróg) 
 masło 
 serek homogenizowany 

Produkty, które można podawać: 

 żółty ser wysokiej jakości 
 śmietana 
 mozzarella 
 ricotta 
 mascarpone (rzadko) 
 sery słone, np. feta, oscypek (rzadko) 
 sery pleśniowe typu brie, camembert (rzadko) 

Lepiej unikać: 

 serków topionych 
 batoników, kanapek mlecznych 

Dietetycy zalecają, nie tylko dzieciom, jedzenie produktów jak 
najmniej przetworzonych. Dla wszystkich będzie więc lepszy 
twarożek przygotowany samodzielnie z białego sera i śmietany, niż 
gotowy kupny; zdrowszy będzie jogurt naturalny niż dosładzany i 



pełen „wypełniaczy” jogurt owocowy czy smakowy. Zdecydowanie 
odradzane za to są różnego rodzaju desery, batoniki i „kanapki” 
mleczne oraz przetworzone produkty pełne niepotrzebnych 
dodatków (np. ser żółty z olejem roślinnym, masło z olejem 
palmowym, jogurty z zagęstnikami i mlekiem w proszku, desery ze 
sztucznymi barwnikami itp.) 

Jak zatem uniknąć błędów i kupować tylko wartościowe 
produkty? Odpowiedź jest prosta – trzeba być czujnym!!! 
Czytajmy dokładnie etykiety, zastanówmy się przed kupnem nad 
składem produktu, porównajmy produkty różnych firm i trzymajmy 
się zasady „im mniej, tym lepiej”.  

Z dziennikarskiego obowiązku przedstawienia zagadnienia w 
sposób jak najbardziej obiektywny dodamy, że pojawiają się głosy 
o złym wpływie nabiału na organizm człowieka, ale dotyczy to raczej 
osób dorosłych, nie diety zalecanej dzieciom. Według niektórych 
nabiał nadmiernie zakwasza organizm, jest śluzotwórczy, obciąża 
nerki i wątrobę, jest źródłem ciężkostrawnych tłuszczów,  
a zawarta w nabiale laktoza może wywoływać problemy gastryczne. 
Trzeba przy tym pamiętać, że robiąc zakupy i komponując naszą 
dietę czasem ulegamy pewnym modom, reklamie i często 
wykluczającym się wpływom producentów żywności, czego 
przykładem mogły być dyskusje na temat szkodliwości jajek i masła, 
czy też moda na produkty bezlaktozowe. 

Należy jednak podkreślić, że według Instytutu Żywności i 
Żywienia nabiał nadal zajmuje ważne miejsce na Piramidzie 
Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży, a rezygnacja 
z niego powinna wynikać tylko z indywidualnych przyczyn 
określonych przez lekarza, np. alergii.  

 

A co na temat picia mleka i jedzenia produktów mlecznych 
sądzą nasze przedszkolaki? Oto kilka wypowiedzi: 

 Krowy znoszą mleko (Antek z Kasztanków) 
 Żeby życie było zdrowe, trzeba pić mleko (Helenka z 

Kasztanków) 
 Kto zje szybciej płatki i mleczko, to endorfiny kręcą się 

szybciej (Marysia z Kasztanków) 
 Trzeba pić mleko, żeby biło łatwiej serce i nie bolało (Lila z 

Kasztanków) 
 Trzeba pić mleczko, żeby mieć energię. Wapno buduje kości 

(Natalka z Kasztanków) 
 Jak się pije mleko, to szybciej się gra w piłkę i się lepiej 

macha butami (Jaś z Kasztanków) 
 Pijemy mleko, żeby serce nam nie pękało (Bartek z 

Motylków) 
 Jak się pije mało mleka, to się nie rośnie (Andżelika z 

Motylków) 
 Jak się pije dużo mleka, to się jest prawie dorosłym 

(Wiktoria z Motylków) 
 Jak pijemy dużo mleka, to ciało oczyszczamy (Maksio z 

Motylków) 
 Mleko można kupić w sklepie i je wylać albo otworzyć (Julia 

z Sówek) 
 Mleko trzeba pić, żeby żyć (Marysia z Sówek) 
 Mleko trzeba pić, bo będzie się rosnąć wielkim (Bruno z 

Sówek) 

Ciekawie na pytania dotyczące nabiału odpowiadały Pszczółki: 

 Skąd się bierze mleko? – od krowy, z krowy, z wody, z wełny 



 Co to jest śmietana? – mleko, do jedzenia do pomidorów, na 
tort, jogurt 

 Z czego robi się jogurt? – z mleka, z truskawek i bananów 
 Gdzie wyrabia się sery? – w mleczarni, w maszynie, w 

fabryce 
 Z czego powstaje ser? – z mleka, z mąki, z kozy 
 Dla kogo jest mleko? – dla ludzi, dla rodziców i dzieci, dla 

krowy 

Na pytania dotyczące nabiału i ulubionych dań z mleka wypowiadały 
się też Mrówki: 

 Jakie zwierzęta dają mleko? – krowa, owca, koza, małpy 
 Ulubione dania z mleka – cukierki mleczne, owsianka, 

naleśniki, lody, serki, ciasto, batoniki, mleko dla dzidziusiów, 
krówki, ptasie mleczko, kawa Inka, zupy mleczne, czekolada, 
jogurt, masło 

Nie ma wątpliwości, że wypowiedzi dzieci dają dorosłym do 
myślenia… 

 

Pochwały 

 
„Nie ma bardziej wartościowej, 

ważniejszej dla człowieka oceny, nie ma czynnika bardziej 
decydującego w rozwoju psychicznym niż ocena samego siebie. 
Jest to najważniejszy czynnik kształtujący zachowanie”. To słowa 
Nathaniela Brandena, autora książki „Sześć filarów poczucia 
własnej wartości”. Idąc dalej za rozważaniami tego autora, 

stawiamy więc pytanie: jeśli samoocena jest taka ważna, to co my 
– rodzice, nauczyciele możemy zrobić, aby ją wzmocnić w naszych 
dzieciach, podopiecznych? Z pewnością budujemy ją między innymi 
poprzez udzielanie pochwał. Czasami jednak pochwała udzielona w 
jak najlepszej wierze przynosi nieoczekiwane efekty. Wraz z 
pozytywnymi uczuciami mogą rodzić się uczucia mieszane. Oto kilka 
przykładów: 

 Pochwała może prowadzić do natychmiastowego 
zaprzeczenia (Mówi, że zawsze mam ładną fryzurę. Żeby 
widziała mnie wczoraj rano). 

 Pochwała może wywołać niepokój i zakłócić aktywność (Drugi 
raz już nie trafię do kosza. Teraz dopiero jestem spięta). 

 Pochwała może być odczytana jako manipulacja (Czego ona 
ode mnie chce?) 

Jak więc powinna wyglądać dobra, mądra pochwała? 

Najlepsza jest pochwała opisowa, składająca się z 2 części: 

1. Dorosły opisuje z uznaniem, co widzi lub czuje. 

2. Dziecko po wysłuchaniu opisu potrafi pochwalić się samo. 

Przykłady:  

Rodzic: Widzę na twoim obrazu kółko, zygzak i kreskę. Jak ty to 
wymyśliłeś? 

Dziecko: Bo ja jestem artystą 

Rodzic: Ta koszulka rzeczywiście lepiej pasuje. Jak to zauważyłeś? 

Dziecko: Jestem spostrzegawczy. 



Cała sprawa polega więc na rzeczywistym patrzeniu, 
słuchaniu i powiedzeniu głośno tego, co się widzi i czuje. Te chwile, 
w których dobre czyny dziecka zostały potwierdzone, stają się 
doświadczeniem życiowym, do którego może ono wracać w czasie 
zwątpienia lub zniechęcenia. W przeszłości robiło coś, z czego było 
dumne. To w nim tkwi i może procentować. 

 

Zabawy dramowe dla rodziców 

 
Dzieciństwo to jeden z 

najważniejszych etapów życia 
człowieka. W jego trakcie następuje 
rozwój przygotowujący dziecko do 
dorosłego życia. Dzieciństwo składa 
się z pięciu etapów: wiek 

niemowlęcy, wiek poniemowlęcy, wiek przedszkolny, wiek 
wczesnoszkolny, okres adolescencji. Skupmy się na etapie 
przedszkolnym. To właśnie w jego trakcie dziecko charakteryzuje 
się największą ciekawością świata. Żeby ta ciekawość rozwijała się 
w dobrym kierunku, potrzebne jest odpowiednie wsparcie. 
Wsparcie to może mieć różną intensywność i formę.  

Jedną z najlepszych form wsparcia rozwoju dziecka jest 
wspólna aktywność dziecka i dorosłych, na przykład w formie zabaw 
dramowych. Drama to jedna z form teatralnych, często 
wykorzystywana w pracy z dziećmi. Jest to działanie powołujące 
się na teatr, oddziałujące na wiele zmysłów. W dramie uczestnik 
wczuwa się w daną postać, jej emocje i przeżycia. Ważna jest przy 

tym koncentracja nad samą przedstawianą sytuacją i na 
przeżyciach uczestników, a nie to, jakie techniki się wykorzystuje 
do jej przedstawienia. Drama to sposób poznania świata przez 
działanie, a dziecku najłatwiej jest rozwiązywać zadania w 
kontakcie bezpośrednim z danym problemem czy przedmiotem. W 
tak młodym wieku dzieci dopiero kształtują zasób słownictwa, 
przez co mają dużą trudność w określaniu różnych stanów, myśli, 
uczuć czy nazywaniu czyichś zachowań. Ale dzięki dramie dziecko 
ma możliwość nauczenia się i zrozumienia swoich emocji, uczy się 
także okazywania ich we właściwy sposób. W tym miejscu ważną 
rolę odgrywają dorośli. Rodzic bawiący się z dzieckiem w takie 
zabawy może swoimi wskazówkami pomóc dziecku zrozumieć daną 
sytuację, lub wczuć się w sytuację innej osoby. Dzięki właściwemu 
zrozumieniu własnych emocji dziecko uczy się panować nad lękiem, 
agresją, staje się bardziej empatyczne, o wiele łatwiej jest mu 
zrozumieć i zauważać różnice między zachowaniami dobrymi i 
złymi.  

Zabawy z dramą najlepiej zacząć od najprostszych ćwiczeń. 
Ćwiczenia, które rodzic może wykonywać z dzieckiem w domu to: 

 rozmowa – jest najprostszą formą, uczy rozmawiania o 
emocjach i werbalnego ich wyrażania,  

 pantomima – pozwala za pomocą gestu, mimiki i ciała na 
przedstawienie określonego tematu,  

 improwizacja – „wchodzenie w rolę” na podstawie bajki czy 
opowiadania,  

 ćwiczenia głosowe – zabawy polegające na naśladowaniu 
odgłosów wydawanych przez zwierzęta czy przedmioty. 

Ważne jest, żeby po każdej zabawie, omówić z dzieckiem jak 
się czuło, jakie emocje towarzyszyły postaci, w którą się 



wcielało. Wyżej wymienione ćwiczenia jak najbardziej można, a 
nawet trzeba, łączyć ze sobą.  

Zabawy dramowe wykorzystujemy często w przedszkolu, co 
większość dzieci bardzo lubi. Takimi przykładami zabaw 
dramowych grupowych są:  

 „Baba Jaga patrzy!” – dzieci stają w jednej linii, jedno z nich 
udaje się pod przeciwległa ścianę, odwraca się tyłem do 
pozostałych i recytuje: Raz, dwa trzy, Baba Jaga patrzy!. 
Potem odwraca się i szuka osób, które się poruszyły. Osoba, 
która to zrobi wraca na linię startu. Tak długo powtarza się 
sytuacja, dopóki ktoś nie dotknie ściany. Zwycięzca zajmuje 
miejsce Baby Jagi.  

 „Samochody we mgle” - stajemy w parach, pierwsza osoba 
ma zawiązane oczy, druga trzyma ją za ramiona. Para 
porusza się po sali. Osoba z tyłu tak kieruje osobę z 
zasłoniętymi oczami, żeby nie wpadły na inne pary lub 
przeszkody rozmieszczone w pomieszczeniu.  

 „Figurki” – dzieci poruszają się lub tańczą do muzyki, na 
pauzę zatrzymują się nieruchomo, przybierając jakąś 
ciekawą/trudną pozę.  
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