
Środa 13.05.2020 

1. Rozmowa kierowana zainspirowana opowiadaniem „ Czworonożni 

pacjenci” J. Grican. 

 

Przeczytaj te opowiadanie dziecku, uwzględniając, aby nic nie rozpraszało jego uwagi (TV, 

radio lub rodzeństwo). 

 

„ Czworonożni pacjenci” 

Justyna Grican 

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. 

 

Pytania do tekstu: 

- Kogo opowiadanie o zawodzie rodziców spodobało się bohaterowi opowiadania 

najbardziej? 

- Jaki zawód wykonują rodzice Marcela? 

- Kto jest pacjentami weterynarza? 

- Co robi weterynarz? 

- Czy rodzice Marcela lubią swoją pracę? 

 

 

 



 

 

 

Poznanie pracy weterynarza: 

Lekarz weterynarii przede wszystkim zajmuje się leczeniem zwierząt. Są to nie tylko 

zwierzęta domowe (psy, koty, chomiki itd.), ale tez hodowlane (trzoda chlewna, bydło i drób), 

oraz egzotyczne (tacy lekarze weterynarii mogą się zatrudnić np. w zoo albo w jakimś 

instytucie badawczym). Mogą tez pracować w inspekcjach czy laboratoriach. Zajmują się tez 

leczeniem chorób odzwierzęcych i kontrolowaniem żywności odzwierzęcej (jaja, mleko). 

 

Zachęcam do zabawy tematycznej „ U weterynarza” 

Do zabawy można wykorzystać maskotki, figurki zwierząt, przybory do zabawy w lekarza. 

Ustalcie wspólnie zasady zabawy       

 



Masażyk „Co robią różni ludzie?” – zabawa ilustracyjna w parach. Dziecko zwrócone do 

rodzica plecami wykonują na rodzica plecach różne ruchy odpowiednio do treści wierszyka. 

Stolarz młotkiem stuka (stukanie jedną lub dwiema rękami zaciśniętymi w pięść)  

Lekarz w plecy puka (delikatne pukanie palcami)  

Kucharz w garnku miesza (koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią) 

 Praczka pranie wiesza (delikatne szczypanie)  

Rolnik grabi siano („grabienie” palcami obu rąk w góry na dół) 

 Muzyk gra co rano (naśladowanie ruchów pianisty)  

I ja też pracuję (wskazywanie na siebie) 

 Obrazek maluję (dowolne kreślenie palcami na plecach partnera) 

 

Karty pracy do uzupełnienia – karta numer 15  (obie strony). 

 

 

 

2. Nauka piosenki  „ Co piszczy w trawie”.  
 

Zanim zaczniecie uczyć się piosenki, wykonajcie ćwiczenia narządu mowy:  

• Nad kwiatami fruwają motyle – język wykonuje ruchy pionowe przy szeroko 

otworzonych ustach.  

• Dookoła kwiatów fruwają pszczoły – oblizywanie warg.  

• Muchy latają zygzakiem – język od kącika do kącika. 

 • Biedronka ma kropki – „stawianie kropek” językiem na podniebieniu. 

 • Ślimak wychodzi z muszli – język przeciska się między zębami.  

• Ślimak zsuwa się po listku – język „ślizga się” po podniebieniu. 

 

 

Uczymy się piosenki metodą echa, rodzic mówi wers, dziecko powtarza. Łączymy wersy, 

powtarzamy po 2 itd. Poniżej tekst piosenki dla przypomnienia. 

 

 

 



Co piszczy w trawie? 

(sł. Urszula Kozłowska, muz. Jerzy Zając) 

Przyleciała mucha z miasta na łąkę, 

zapytała piegowatą biedronkę: 

- Powiedz, powiedz biedroneczko kochana, 

co tam piszczy wiosną w trawie od rana? 

Ref. Co piszczy w trawie? Oto pytanie! 

Warto by znaleźć pytanie na nie. x2 

- Droga mucho - biedroneczka powiada. 

- W trawie mieszka mych przyjaciół gromada. 

Jeśli ze mną zanurkujesz dziś w trawie, 

to ci wszystkich z przyjemnością przedstawię. 

Ref: Co piszczy w trawie?... 

Oto pszczółka pracowita na kwiatku, 

a tuż za nią tłum komarów - gagatków, 

konik polny, osa, bączek, pajączek. 

Wszyscy razem piszczą w trawie na łące! 

Ref: Co piszczy w trawie? Cóż za pytanie! 

Wszyscy już znają odpowiedź na nie! 

 

 

 

Zachęcam, aby podczas spaceru, zabaw na świeżym powietrzu: 

-  obserwować walory estetyczne przyrody,  

-  nazywać zjawiska atmosferyczne, 

-  dostrzegać różnorodność w świecie przyrody, np. barwy, kształty, zapachy,  

- dostrzegać różnorodność obiektów i krajobrazów oraz ich walory estetyczne ☺  

 


