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Rasy krów w Tybecie i Niemczech  

Edukacja w ramach  zrównoważonego rozwoju  
 
W Naszym Zoo mieszka bydło domowe pochodzące z Niemiec oraz najwyższych gór świata – Himalajów, 
położonych w centralnej Azji. Zwierzęta te różnią się wyglądem zewnętrznym.  
 

Jak wyglądają niemieckie krowy i tybetańskie jaki? 

 

cechy niemieckie, nizinne bydło 
biało czarne  
Zagrożona rasa zwierząt 
hodowlanych  

wyżynne bydło czerwone  
Bardzo zagrożona rasa 
zwierząt hodowlanych 

jak  

rasy 

      
kolor -
umaszczenie  
 
 

   

jakość sierści   
(poczuj to, 
pogłaskaj sierść 
krowy i jaka) 

   

wymiona 
 
 

   

ogon 
 
 

   

rogi 
 
 

   

 



 

2 Hodowla bydła w Tybecie i w Niemczech  
Edukacja w ramach zrównoważonego rozwoju  

 
Zwierzęta są hodowane, aby człowiek mógł czerpać z nich korzyści.  
Jakie korzyści człowiek pragnie mieć ze zwierząt? 
Podaj co najmniej 4 różne zwierzęce produkty z bydła. 
1. ...................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................... 

4. ...................................................................................................................... 

 

Jak jest uniwersalnym zwierzęciem Tybetańczyków. Bez jaków ludzie w Himalajach na wysokości ponad  
3000 m n.p.m. nie mogliby żyć. Podaj minimum 4 powody. 

 

1. ...................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................... 

4. ...................................................................................................................... 

 

Wybierz się na plac zabaw Zwierzęta hodowlane  i poznaj na tablicy do gry "czwórki" ważne kryteria w  
hodowli bydła.  
hodowla  

 niemieckie, nizinne 
bydło biało czarne  
 

 wyżynne bydło 
czerwone  

 

jak 

kryteria 
hodowlane  

dostawca mięsa, ale przede 
wszystkim mleka   

dostawca mleka, ale przede 
wszystkim mięsa  

dostawca mleka i mięsa, ale 
przede wszystkim zwierzę 
juczne  

namaluj 
kryteria 
hodownale  

   

 
Zagraj z kolegą/koleżanką w "czwórki".  
Kombinacja kryteriów hodowlanych wygląda następująco : (np.:) 
        
        
        
 

Sprawdź, czy te kryteria są przyjazną dla zwierząt kombinacją hodowlaną! 

 

Tak, ponieważ: ................................................................................. 

Nie, ponieważ: ................................................................................. 
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Hodowla bydła w Tybecie i w Niemczech  

Edukacja w ramach zrównoważonego rozwoju  
 

Zwierzęta są hodowane są z konkretnym zamiarem, i muszą być pod opieką człowieka.   
Co należy wziąć pod uwagę przy hodowli krów? 
Wymień co najmniej 4 różne kryteria.   

1. ...................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................... 

4. ...................................................................................................................... 

 

Im lepsze jedzenie spożywają krowy, na przykład z bogatego w gatunki pastwiska z wieloma ziołami, tym 
lepiej smakuje mleko! Ponieważ jaki na pasąc się na wysoko położonych pastwiskach spożywają rośliny 
lecznicze, ich mleku przypisuje się działanie zdrowotne.  
 
Pójdź do  Górnołużyckiej Zagrody Wiejskiej  i do Wioski tybetańskiej i zajrzyj do karmników! Sprawdź 
co jedzą krowy i jaki w Naszym Zoo.  
 

 pokarm latem  pokarm zimą  
krowy mleczne w 
Niemczech   
 
 

kiszonka bogata w składniki odżywcze 
(dobrze sfermentowana, sprasowana trawa 
o wysokiej zawartości energii i niskiej 
zawartości niepożądanych zarazków) 
Krowy mleczne nie wychodzą na pastwisko. 
 
 

kiszonka bogata w składniki odżywcze  

krowy w Naszym 
Zoo  

  
 

  

jaki w Tybecie  
 

letnie pastwiska na wysokogórskich stepach 
z trawami, krzewami, ziołami i bylinami. 
Pokarm bogaty w błonnik o niskiej 
zawartości składników odżywczych. 
 

zimowe pastwiska z częściowo obumarłą 
trawą, porostami i mchami przykrytymi 8-20 
cm warstwą śniegu. Karmienie groszkiem, 
słomą jęczmienną i suszonymi liśćmi 
buraka. Miesiące zimowe to czas głodu. 
 

jaki w Naszym Zoo   

 

 

 

 

 

 
Dlaczego pokarm krów w Niemczech i w Tybecie tak bardzo się różni?  
 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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Pozyskiwanie mleka w Tybecie i w Niemczech  

Edukacja w ramach zrównoważonego rozwoju 

 
Od setek lat mleko było ważnym środkiem spożywczym w Tybecie i Niemczech. Codziennie spożywamy produkty mleczne takie jak 
masło, jogurt, twaróg, ser, kakao, budyń, czekoladę i inne. Dla Tybetańczyków mleko krowy jaka o wysokiej zawartości tłuszczu 
jest ważnym źródłem energii. Bez mleka i masła jaka nie przeżyliby na tybetańskim płaskowyżu (na wysokości do 5000m n.p.m.). 
 

Możesz być hodowcą bydła mlecznego! Idź na plac zabaw Zwierzęta hodowlane i podążaj drogą mleka od krowy po transport do 
mleczarni. Przyjrzyj się dokładnie planszy na rampie! Jak dziś doi się krowy w Tybecie i Niemczech? 

 

etapy  dojenie krów w Niemczech  dojenie krów w Tybecie  
1   

2   

3   

4   

5   

Zabierz na karuzelę dojarkę i przymocuj ją do wymienia krowy. Po przejażdżce karuzelą i wydojeniu krowy odwieś dojarkę na tablicy obok.  

 
Ile mleka daje krowa? Porównaj wydajność ras krów mieszkających w Naszym Zoo i 
dzisiejszych ras krów hodowlanych! 

 

 wyżynne bydło 
czerwone  

 

niemieckie, nizinne 
bydło biało czarne  

 

jak 

 

wysoko wydajne krowy 
mleczne w Niemczech  

wydajność mleka 
w litrach  ..................... ........................ .......................... 

19,2 – 27,4 l 

Ile wiader 
zostanie 
zapełnionych 
Mlekiem? 

   

 

 
Tybetańskie jaki dostarczają znacznie mniej mleka. Niemniej jednak ich cielęta najadają się, a ludzie przywiązują dużą wagę do 
produkcji mleka. Wynika to z dobrej jakości mleka. 

 
 

Porównaj skład mleka niemieckich krów z jakością mleka krowy jaka! 

 

wartości odżywcze na litr pełnotłuste mleko w Niemczech  mleko krowy jaka w Tybecie 
woda  875  - 900 g 850 g 
węglowodany (laktoza) ............................................. .............................................. 
białko  ............................................. .............................................. 
tłuszcz ............................................. .............................................. 
minerały, mikroelementy 1200 mg wapnia, 120 mg 

magnezu, potas,  sód, fosfor, jod, 
cynk, żelazo  

1200 mg wapnia, 120 mg 
magnezu, potas, sód, fosfor, jod, 
cynk, żelazo 

witaminy A, B1,B2, B5, B6, B9, B12, C, D,E A, B1,B2, B5, B6, B9, B12, C, D,E 
  Wysoka zawartość karotenu, z 

tego powodu mleko ma żółte 
zabarwienie 
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     Produkty mleczne w Niemczech  

Edukacja w ramach zrównoważonego rozwoju 

 
 

„Tam gdzie mleko płynęło nie było głodu”. Zapewniało ono ludziom przetrwanie w czasach, gdy stale towarzyszył im głód. Dziś na 
półkach w supermarkecie znajdujemy całą gamę produktów mlecznych: mleko krowie otrzymujemy w butelkach lub w kartonach. 
Wiele produktów mlecznych ma smak owocowy, czekoladowy lub inny. Jak sądzisz, ile różnych produktów mlecznych jest w 
Niemczech? Ile z nich znasz? I jak trafiają do supermarketu? 
 
Jesteś sprzedawcą i pracujesz w Supermarkecie. W chłodni brakuje różnych produktów 
mlecznych. Zamów je w mleczarni!  
Wybierz się na plac zabaw droga mleka i kup w mleczarni produkty do twojego 
supermarketu, z każdego koloru po jednym!  

 

asortyment produkt  przykładowy produkt  
biały   

żółty   

czerowny    

niebieski  produkty z kwaśnego mleka   

szary   

 
Zleć dowiezienie wybranych produktów do twojego supermarketu samochodem 
mleczarni. Ułóż produkty w chłodni.  
Jesteś klientem. Zaznacz poniżej 3 potrawy, które chcesz zjeść w domu i kup 3 odpowiednie produkty 
mleczne (do gotowania i pieczenia). 
 
Co chcesz zjeść? 
 
 

 
Budyń              sernik           bułka maślana      kakao             jogurt     lody    czekolada      ryż na mleku  makaron z serem  
 

Które 3 produkty kupisz? 

...............................................       ................................................      .................................................. 

 
Zanieś produkty do kuchni w Stodole Odkrywców i gotuj. Znasz przepis na potrawę mleczną? Co 
mógłbyś ugotować? 

 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  



 

6 
Produkty mleczne w Tybecie  
Edukacja w ramach zrównoważonego rozwoju 

 
 
W Tybecie do dziś prawie nic się nie zmieniło w obsłudze inwentarza żywego. Codzienna praca nomadów jest trudna. Opiekując się 
zwierzętami przez cały dzień narażeni są na niekorzystne warunki pogodowe. Mężczyźni wędrują ze swoimi stadami, aby znaleźć 
wystarczająco dużo pokarmu dla jaków. Każdej rodzinie przypisany jest konkretny obszar pastwisk. Dzieci także całymi dniamizień 
pomagają przy zwierzętach. Rolnicy lub koczownicze rodziny żyjące z dala od miast wytwarzają własne produkty mleczne. Kobiety 
wyrabiają masło, tak jak dawniej rolnicy w Niemczech. Tybetańczycy spożywają dużo masła, dodają je do herbaty a także 
wszystkich gotowanych potraw.  
 

Odwiedź  tybetański bazar i sprawdź jakie produkty mleczne się tam znajdują. 

 

 
produkt W jaki sposób sprzedawane są produkty mleczne? 

Opisz zdjęcia.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
Kup jeden produkt mleczny i zabierz go do kuchni w tybetańskim domu rolniczym.   
Znajdziesz tam przepisy, do których potrzebne będą produkty mleczne.  
 
Co to jest Tsampa? 

 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 
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Mielenie zboża w Tybecie i w Niemczech  

Edukacja w ramach zrównoważonego rozwoju  

 
W Niemczech ziarno potrzebne jest do wypieku chleba, a w Tybecie do produkcji Tsampy. Jest to główna i najczęściej spożywana 
potrawa tybetańska.  Najczęściej używanymi zbożami Niemczech są pszenica i żyto, w Tybecie natomiast jęczmień.  
Na zdjęciach widać 3 wspomniane zboża. Oznacz je! 

 

   
 
................................................. .................................................. ................................................... 
 
Aby upiec chleb lub zrobić tsampę ze zbóż, muszą one być przerobione na mąkę. Jak 
nazywa się ten proces?    .................................................... 

 

obróbka zboża w Tybecie  obróbka zboża w Niemczech  
W tybecie do dziś używane są młyny ręczne, których używali 
tybetańscy Nomadzi na Bliskim Wschodzie 1000 lat  p.n.e. W 
przypadku młynów ręcznych stosuje się dwa, leżące jeden na 
drugim, okrągłe kamienie. Nacisk na ziarno powodowany jest 
ciężarem kamienia. Ziarno mielone jest za pomocą okrężnych 
ruchów.  

 

1. Przyjmowanie zboża w nowoczesnych młynach  
2. Czyszczenie 
3. Mielenie – sprawdzanie  
4. Workowanie/pakowanie/załadunek 
 

     
Źródło: http://de.wikipedia.org/wiki/Getreidem%C3%BChle 

 
Jak produkuje się mąkę w Tybecie, możesz sprawdzić w kuchni tybetańskiego domu 
rolniczego.  

Praca w celu pozyskania mąki jęczmiennej ... 

1.  w większości wykonywana jest przez maszyny. 

2.  Jest dla tybetańskich rolników ciężką pracą fizyczną. 

3.  na tybetańskiej wsi wykonywana jest najczęściej przez wielkie młyny.  

 

Po zmieleniu worka zboża otrzymuje się ... 

1.  Mały worek mąki. 

2.  Duży worek mąki. 

3.  Równie duży worek mąki. 
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Produkcja masła w Tybecie i w Niemczech  
Edukacja w ramach zrównoważonego rozwoju 

 
1. Aby móc posmarować kromkę chleba masłem, wcześniej musi się dużo wydarzyć. Krowa musi się dobrze 

odżywiać wypasając się na łące, aby mleko było zdrowe. Następnie aby człowiek mógł otrzymać z mleka 
produkt, musi ono przejść wiele procesów obróbki, których opisy znajdują się na kostkach masła. 
Niestety ktoś pomieszał kolejność procesów obróbki mleka!  
Posortuj kostki masła w odpowiedniej kolejności, numerując je od 1 do 10! Następnie możesz 
wyciąć kostki masła i nakleić je w odpowiedniej kolejności na nowej kartce papieru.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6. Pytanie dodatkowe! Co widzisz na obrazku?  
 
............................................................ 

 
 

⬚ Dojenie krowy 

przez rolnika lub 
nowoczesną dojarką.  

⬚ Podgrzanie mleka w 

30- 40 sekund do 
temperatury 72°-75°C w 
celu zabicia 
chorobotwórczych  
bakterii.  

⬚ Przetwarzanie 

mleka, w mleczarni,  
na produkty mleczne, 

np. masło.  

⬚ Masło powstaje ze 

ąmietany z mleka  

(ąmietana, tłuszcz) 

⬚ ąmietana o 

temperaturze 17°C 

wlewana jest do beczki. 

⬚ Przez ubijanie 

ąmietany powstaje bita 
ąmietana.  
 

⬚ Nastąpnie ąmietana 

oddziela sią. Powstają 
grudki masła. Pozostały 
płyn to maąlanka.  
 

⬚Teraz masło 

wyciągane jest z 
beczki  
i myte.  

⬚ Nastąpnie formuje sią 

kostki masła. 

 
 
 
 

⬚ Natychmiastowe 

schłodzenie do 5°C 


