
Temat  tygodnia: „ZWIERZĘTA”.  

27. V. 2020 rok (środa) „U weterynarza”. 

Praca w zeszycie grafomotorycznym str 49 – kolorowanie papugi według wzoru. 

Rysowanie szlaczka po śladzie oraz po kropkach.  

 

Rozmowa na temat pracy weterynarza na podstawie opowiadania „Czworonożni pacjenci ” 

Justyny Grican oraz ilustracji z Wielkiej Księgi Tropicieli str 84, 85. 

     Dziś w przedszkolu każdy opowiadał o tym, jaki zawód wykonują jego rodzice. Tata Hani 

jest chirurgiem, mama Oli – kosmetyczką, a mama Kornelki pracuje w sklepie. Rodzice 

Amelki prowadza własna firmę i robią piękne meble. Najbardziej jednak podobało mi się, jak 

o zawodzie swoich rodziców opowiadał Marcel. Rodzice Marcela pracują w lecznicy dla 

zwierząt. Są lekarzami weterynarii. Marcel mówi, że weterynarz to taki lekarz, którego 

odwiedzają czworonożni pacjenci: psy, koty, króliki, chomiki, świnki morskie, żółwie i szczury. 

Czworonożni i nie tylko, bo przychodzą do nich także papugi, które nie mają apetytu i kanarki 

z chrypką. Tata opowiadał Marcelowi, że bardzo często robi zwierzakom szczepionki, obcina 

zbyt długie pazury, sprawdza czy mają zdrowe zęby. Zdarza się także, że musi przeprowadzić 

operację lub nastawić zwichniętą nogę. To bardzo trudna praca, bo zwierzaki nie mogą 

powiedzieć, w którym miejscu je coś boli. Ale rodzice Marcela bardzo lubią swoją pracę. 

Lubią pomagać chorym zwierzętom, bo to przecież nasi przyjaciele. 

Rozmowa na temat opowiadania. Pytania do dziecka: O czym opowiadały dzieci w 

przedszkolu? Kim jest tata Hani? Kim jest mama Oli? Gdzie pracuje mama Kornelki? Co robią 

rodzice Amelki? Kim są  rodzice Marcela? Kto odwiedza lekarza weterynarii? Na czym polega 

praca weterynarza? Czy praca weterynarza jest trudna? Dlaczego? Czy rodzice Marcela lubią 

swoją pracę i dlaczego? 

 

„Zwierzęta małe i duże” – zabawa ruchowa. 

Dziecko biega w różnych kierunkach. Zatrzymuje się na hasło: Duże zwierzę! – chodzi we 

wspięciu na palcach. Na hasło: Małe zwierzę! – idzie w przysiadzie. 

 

„Moje zwierzątko – malowanie farbami. 

Dziecko samodzielnie maluje farbami swoje ulubione zwierzątko  domowe  – takie, jakie  ma 

lub jakie chciałoby mieć. Jeżeli nie chce samodzielnie malować, wówczas maluje farbami 

wybrany kontur psa, dorysowuje szczegóły (załączniki poniżej). 

 

Praca z kartą pracy 4 str 15 – omówienie ilustracji, wykonanie zadania. 

Dziecko jeszcze raz wypowiada się na temat pracy weterynarza omawiając ilustrację. 

Następnie rozcina obrazek wzdłuż przerywanych linii, układa go z pamięci i nakleja na kartkę. 

 

 



„Tyle, ile” – zabawa pobudzająco – hamująca. 

Dziecko porusza się po pokoju w dowolny sposób przy melodii utworu „Domowa piosenka”. 

Gdy muzyka milknie, rodzic pokazuje kartonik z wybraną liczbą kropek (od 0 do 9) i mówi np.: 

Zaklaszcz tyle razy. Dziecko wykonuje polecenie. Gdy melodia powraca , dziecko ponownie 

porusza się po pokoju. Gdy muzyka milknie rodzic ponownie pokazuje kartonik z wybraną 

ilością kropek i mówi np.: Zrób tyle przysiadów. Zabawę powtarzamy kilka razy. Gdy rodzic 

pokaże pusty kartonik i daje do wykonania pewne zadanie, dziecko nie rusza się, pomimo 

polecenia (wstęp do wprowadzenia pojęcia zbioru pustego).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 


