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 1. Rozmowa kierowana zainspirowana wierszem  
pt. "Ostry dyżur u weterynarza" 

 

Wiersz „Ostry dyżur u weterynarza”. 

Na dyżurze swym w niedzielę 

weterynarz zrobił wiele: 

zbadał kulawego strusia, 

potem żółwia przyjąć musiał, 

który spadł na gruzu kupę 

i uszkodził swą skorupę, 

później trzy opatrzył szczury, 

poprzycinał psu pazury, 

dwóm papużkom w dobrej wierze 

znów przepisał maść na pierze, 

żeby rwały się do lotu, 

później podał zastrzyk kotu, 

co go mocno w krzyżu strzyka, 

a na koniec miał królika, 

co marchewkę zjadł z trzech grządek 

i narzeka na żołądek. 

Cóż, tak ciężki dzień się zdarza… 

Trudny los weterynarza. 

Pytania do wiersza: 

- Czym zajmuje się weterynarz ? 

- Czy pamiętasz jakie zwierzęta zbadał weterynarz w wierszu ? 

- Jak my możemy dbać o swoje zwierzęta domowe ? 

- Czy praca weterynarza jest bezpieczna?  

- Myślisz, że weterynarzem może zostać ktoś, kto nie lubi zwierząt? Dlaczego? 
 
Na koniec rodzic prezentuje fotografie weterynarzy podczas wykonywanej 
pracy i rozmawia o nich z dzieckiem. 
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Jakie zwierzę potrzebuje pomocy?  
Rodzic wyjaśnia dziecku, że weterynarze pracują nie tylko w gabinetach w dużych miastach, 
ale leczą również zwierzęta w gospodarstwie wiejskim, w zoo lub w lesie. Dziecko „zamienia 
się” w weterynarza i ustawiają się w dowolnym miejscu.  Rodzic  rozkłada na podłodze 
obrazki i odtwarza odgłosy zwierząt, a weterynarz odgaduje na ich podstawie, które zwierzę 
potrzebuje pomocy.  
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2. Nauka piosenki pt. „Kwiatowa piosenka” – Dziecięce przeboje. 

Odtwórz piosenkę, a następnie dziecko : 

 - śpiewa na zasadzie echa, 

 - śpiewa cicho/ głośno, 

 - wystukuje rytm w różny sposób np. uderza dłońmi o uda. 

 

Zachęcam do przygotowania dla dzieci rysunków przedstawiających poszczególne słowa w 

piosence. Znacznie ułatwi to zapamiętywanie tekstu. 

 

Link do piosenki : https://www.youtube.com/watch?v=yubWVQdFFeY 

Tekst piosenki : 

 Na łące,na łące,na łące, 

 To my kwiaty tańczące. 

 Na łące,na łące,na łące,  

To my kwiaty tańczące.  

 

Kołyszemy się leciutko,  

Wietrzyk nas porusza,  

W każdym z nas się kryje dobra, 

 Bo kwiatowa dusza.  

Kolorowa od nas łąka  

A w promieniach słońca, 

 Tańczą z nami i zwierzątka, Tańczyć chcą bez końca. 

 

Ref. Raz,dwa,trzy, Raz,dwa,trzy,  

To kwiatów jest walczyk,  

Raz,dwa,trzy, Raz,dwa,trzy,  

Też z nami zatańczysz. /2 RAZY  

 

Słońce świeci gdzieś nad nami, 

 Cały dzień tańczymy,  

Kolorami się bawimy,  

Tańczą i motyle, 

 Łąka pachnie czarodziejsko,  

Oddech weź głęboki,  

I podążaj za kwiatkami,  

Też tanecznym krokiem.  

 

Ref. Raz,dwa,trzy, Raz,dwa,trzy 

To kwiatów jest walczyk,  

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


Raz,dwa,trzy, Raz,dwa,trzy,  

Też z nami zatańczysz. /2 RAZY  

 

Drogie dzieci razem z nami  

Ruszajcie do tańca,  

Prosto tańczy się każdemu,  

Kwiatowego walca.  

Nóżka prawa,nóżka lewa , 

 I jeszcze raz prawa, 

 W barwach kwiatów  

Najpiękniejsza zawsze jest zabawa.  

 

REF Raz,dwa,trzy, Raz,dwa,trzy,  

To kwiatów jest walczyk, 

 Raz,dwa,trzy, Raz,dwa,trzy, 

 Też z nami zatańczysz. /2 RAZY 

 

 

3. Karty pracy - str. 31 


