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1. Na początek zachęcam do obejrzenia krótkiego filmu  „Błękitek poznaje 
zawody-Weterynarz” 

https://vod.tvp.pl/video/kulisy-czyli-blekitek-poznaje-zawody,weterynarz,19173697 

A teraz odpowiedzcie na Pytania : 

Jak nazywa się lekarz, który leczy zwierzęta?;  
Na czym polega praca weterynarza?;  
Kiedy weterynarz jest potrzebny zwierzętom?  
 

2.„Przygoda Reksa” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.16. 
Dzieci wycinają ilustracje i porządkują je, układając w szeregu. Na ich 
podstawie tworzą opowiadanie – Zaczynamy słowami: Pewnego 
słonecznego dnia… 
Na koniec dzieci naklejają ilustracje w odpowiedniej kolejności  
 
3. „Wąż idzie do lekarza” – zabawa ruchowa. Dzieci siedzą na dywanie  
w siadzie prostym. Starają się poruszać do przodu bez zginania kolan. 
Unoszą lekko do góry – raz jedną raz drugą nogę wraz z biodrem i 
pośladkiem i przesuwają się do przodu.  
 

4. Opowiadanie pt. „Smutasek” 

„Smutasek” był pieskiem, ni dużym, ni małym, takim zwykłym szaro-
czarnym kundelkiem. Co dzień błąkał się ulicami naszego miasta. Czy słońce, czy 
deszcz, czy zima , czy lato on spędzał dnie i noce na ulicach, parkach,  
w ogrodach, pod gołym niebem. Nie miał swojego pana, ani swojego domu  
i właśnie dlatego sam nazwał siebie „Smutkiem”. Jego Życiową historia była 
bardzo smutna... 

Kiedyś mieszkał w cieplutkim i miłym mieszkanku w bloku. Jego panią  
i opiekunką była mała, taka jak wy, dziewczynka o imieniu Zuzia. Rodzice Zuzi 
kupili jej „Smutaska” na urodziny. Zuzia na początku bardzo cieszyła się z tego 
upominku. Nazwała go „Ulubieniec”. W tamtych czasach „nasz” piesek był wesoły 
 i szczęśliwy. Było mu ciepło i dobrze w domu dziewczynki. Miał swoją miseczkę, 
a w niej swoje „psie przysmaki” i czystą wodę lub mleczko do picia. Spał sobie w 

wygodnym, miękkim posłaniu i było mu tam naprawdę dobrze. Czuł się 
bezpieczny i kochany! Jedna Zuzia szybko przestała cieszyć się ze swojego 
„Ulubieńca”. Zapominała o wyprowadzaniu go na spacery, o karmieniu i pojeniu. 
Również rodzicom Zuzi zaczął w domu przeszkadzać pies. Często kłócili się 
między sobą, kto ma się nim opiekować, kto karmić, kto wyprowadzać go na 
dwór. „Ulubieniec” pomału stawał się problemem w tym domu. Chociaż był 



bardzo grzecznym, cichutkim psem i słuchał się swoich domowników. Jednak 

któregoś dnia stało się coś strasznego.......  

Tata Zuzi zabrał pieska na bardzo długi i daleki spacer pod Supermarket, 
gdzie niby na chwilkę przywiązał smycz do barierki, na parkingu, przed Centrum 
Handlowym. Piesek myślał, ze jego pan zaraz po niego wróci, tylko zrobi zakupy i 
razem wrócą do domu, ale niestety tak się nie stało... Piesek czekał i czekał, aż 
zapadła ciemna noc. Zrobiło się mu się zimno i smutno.  

Wtedy ktoś schylił się nad nim, powiedział kilka miłych i ciepłych słów. 
Była to staruszka, która delikatnie i ostrożnie go pogłaskała. – O jejku jaki ty 
jesteś wygłodniały i chory, bardzo z tobą źle, oj źle!- powiedziała kobieta. – 
Zaopiekuje się tobą piesku, bo jestem osobą wrażliwą na krzywdę i cierpienie 
innych. Jak powiedziała tak tez się stało! Miła starsza pani wzięła „Smutaska” do 
swojego domu. Nakarmiła , napoiła i ogrzała go, a następnego dnia pojechała z 

nim do lekarza. Weterynarz, taki zwierzęcy lekarz, podał mu niezbędne witaminy 
i inne substancje oraz lekarstwa. „Smutasek” poczuł się lepiej i radośniej, wesoło 
zamerdał ogonkiem i dziękczynnie popatrzył w oczy swojej „ nowej” pani. 
Staruszka zauważyła jego radość i powiedziała: - Wiesz co piesku nazwę cię „ 
Wesołkiem” , bo masz takie wesołe oczy. Podoba ci się twoje nowe imię? 
„Wesołek” był teraz bardzo, bardzo szczęśliwy i wdzięczny za uratowanie go od 
głodu, chłodu i bezdomności. Bardzo pokochał swoją panią, a ona pokochała 
jego. I tak oto skończyła się pomyślnie życiowa historia „Smutaska- Wesołka ” 

 

Odpowiedz jak skończyła się ta historia? 

Dobrze czy źle? 

Jak postąpili bohaterowie? 

5. Zabawa ruchowa pry piosence „Puszek Okruszek” 

Podczas 1 zwrotki: dzieci swobodnie biegają na czworakach naśladując ruchy i zachowania psów. 

Podczas refrenu, dzieci na słowa: Puszek okruszek- 1xklasnięcie w ręce i 2x w kolana  

Puszek kłębuszek – jw.  

Bardzo go lubię – 1x klaśnięcie w ręce i 2x ręce krzyżują się na klatce piersiowej  

Przyznać to muszę – j.w.  

Puszek okruszek, kłębuszek- 1xklasnięcie w ręce, 2x w kolana i 1x w ręce  

Jest między nami przyjaźni nić-  

Wystarczy tylko - 1xklasniecie w dłonie i 2x ręce krzyżują się na klatce piersiowej  

ze się poruszę - 1xklasniecie w dłonie i 2x ręce krzyżują się na klatce piersiowej  

Zaraz przybiega by ze mną być - ręce w bok wyciągnięte i splecione 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_j6DwFwmV98 

 



6. Karta pracy do pokolorowania  



 


