
10. 06. 2020r. - Środa – „U weterynarza”. 
 
Dzień dobry kochani! 
Wszyscy kochamy zwierzątka, ala czasami i one (tak jak ludzie) chorują. I co wtedy? Idziemy z naszym 
ulubieńcem do lekarza – weterynarza. Weterynarz, to lekarz, który leczy zwierzęta.  
 
1. Na początek dnia, coś szybkiego…..tańczymy?: 
Taniec przy muzyce – Zumba. Pomoże Wam materiał na stronie ; 
  
                                                   https://www.youtube.com/watch?v=vdbJSFVmxrc 
 
2. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie czytanego przez Rodzica opowiadania Zofii Gorczyckiej, pt. 
„Czworonożni pacjenci” ( to dla tych starszych dzieci) ; 
 
                             „Czworonożni pacjenci” Zofia Gorczycka 
Dziadek Franka ma przyjaciela lekarza. Pewnego wieczoru przyjaciel odwiedził go. 
– Jak dobrze, że jesteś – mówi dziadek. – Nasz Kusy zwichnął nogę. Poradź 
mi, co mam robić. 
Lekarz ogląda chorą łapkę, nastawia, bandażuje. I Kusy wkrótce jest zdrów. 
Po tygodniu doktor znów odwiedza przyjaciela. Kusy wita się z nim, a potem 
wybiega z pokoju. 
Po chwili wraca, ale nie sam. Obok niego skacze na trzech nogach kulejący 
buldog. 
– Ach! – woła lekarz – przyprowadziłeś mi pacjenta! Nie ma rady, muszę mu 
pomóc. Dobry z ciebie, piesku, kolega! 
Kusy liże rękę lekarza. Dziękuje mu. 
 
Po odsłuchaniu tekstu odpowiedzcie na pytania: 

(1) Kim był przyjaciel dziadka? 
(2) Kogo ten lekarz leczył? 
(3) Komu najpierw pomógł lekarz? 
(4) Jak nazywa się lekarz, który leczy zwierzęta? 

 
3. Dla młodszych dzieci bajka pt. „Mam przyjaciółkę lekarza weterynarii”. Otwórzcie stronę: 
 
                                      https://www.youtube.com/watch?v=xP4hHKNS6s8&t=58s 
 
4. Posłuchajcie piosenki, pt. „Kundel bury” – o przyjaźni z pupilem (pieskiem): 
 
                                       https://www.youtube.com/watch?v=WBNzkZ-53ns 
 
5. Zabawa matematyczna „Śniadanie Łatka” (dla tych starszych dzieci). 
Tosia kupiła dla swojego pieska 10 kości. Pierwszego dnia dała Łatkowi 2 kostki. Ile kostek zostało Tosi? 
Drugiego dnia Łatek dostał 1 kostkę. Ile kostek zostało? A ile kostek zjadł do tej pory Łatek? 
Trzeciego dnia piesek zjadł 3 kostki – ile kostek zostało na następne dni, a ile kostek zjadł już Łatek? 
Już policzone? 
Brawo! 
 
6. Zabawa pobudzająco – hamująca „Tyle – ile” 
Dzieci poruszają się po pokoju w dowolny sposób przy melodii piosenki pt. „Domowa piosenka”. 
Przypominam, że słuchaliście jej wczoraj na stronie:   
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                                                 https://www.youtube.com/watch?v=YDCg1LWgbOk 
Gdy muzyka zostaje wyciszona, Rodzic pokazuje dziecku dowolną liczbę palców – dziecko wyklaskuje, ile 
palców pokazał Rodzic. Gdy muzyka powraca, dziecko porusza się znowu (np. tańczy). Gdy Rodzic nie 
pokaże żadnego palca – dziecko staje na baczność. Zabawa trwa przez całą piosenkę. 
 
7. Logopedia na wesoło:   https://www.youtube.com/watch?v=Lod1r88h61I 
 
8. Posłuchajcie piosenki, pt. „Na wyspach Bergamutach”. Znajdziecie ją wraz z filmem na stronie: 
 
                                         https://www.youtube.com/watch?v=o_ECELn4O_s 
  
W filmie wystąpiło dużo zwierząt. Czy potraficie je wymienić? 
 
9. Praca plastyczna: „Kolorowanie postaci zwierząt z kart pracy” ( oczywiście tylko dla dzieci, których 
rodzice mają dostęp do drukarki). Przy pomocy kredek lub farbek pomalujcie wybrane zwierzątko ze strony: 
 
                                              https://www.e-kolorowanki.eu/zwierzeta/ 
lub: 
poproście rodzica, aby narysował Wam kontur jakiegoś zwierzęcia, a Wy postarajcie się go ubarwić 
(technika dowolna – kredki, farbki, kawałki kolorowego papieru, kawałki kolorowych szmatek,) Oczywiście 
pracę przynieście do przedszkola. 
 
10. Po ciężkiej pracy posłuchajcie piosenki, pt. „Jak mówią zwierzaki?” Piosenki dla dzieci. Znajdziecie ją 
na stronie: 
                            https://www.youtube.com/watch?v=u55AYdSlgn0 
 
11. W wolnej chwili koniecznie obejrzyjcie film edukacyjny, pt. „Ssaki Polski” (film z lektorem, trwa 31' ). 
Film jest dostępny na stronie: 
                                                  https://www.youtube.com/watch?v=nD6lfTjdJXw 
 
                                                                                        Jutro świętujemy – miłego wypoczynku. 
                                                                                                               Pozdrawiam 
                                                                                                                 Pani Ania 
 
* Pamiętajcie o spacerze – a może ścieżka zdrowia ?! 
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