
ŚRODA 13.05.2020r.  

Temat: U Weterynarza 



 „U weterynarza”  

Film zawód weterynarz 

https://vod.tvp.pl/video/kulisy-czyli-blekitek-poznaje-

zawody,weterynarz,19173697 

 

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

 

„Przygoda Reksa” – zabawa dydaktyczna z 

wykorzystaniem KP4.16. Dzieci wycinają ilustracje i 

porządkują je, układając w szeregu. Na ich podstawie 

tworzą opowiadanie – R. zaczyna słowami: Pewnego 

słonecznego dnia…, i wskazuje kolejne dzieci, które 

dopowiadają zdania. Na koniec dzieci naklejają 

ilustracje w odpowiedniej kolejności.  


Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. „Pies goni 

kota” – zabawa bieżna. Dzieci dobierają się w 

pary.(jeśli jest taka możliwość) Ustalają, które jako 

pierwsze jest psem, a które kotem. Na sygnał „dziecko-

kot” ucieka, a „dziecko-pies” je goni. Gdy kot zostanie 

złapany – następuje zmiana ról.  

 

„Kangury” – zabawa z elementem siłowym. Dzieci w 

parach stają naprzeciwko siebie. Mają ręce podniesione 

na wysokości oczu i dłonie otwarte zwrócone w 

kierunku partnera. Na sygnał dzieci podskakują obunóż 

z jednoczesnym odpychaniem partnera od siebie.  

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

https://www.youtube.com/watch?time_continue=431&v

=os2BC18_roA&feature=emb_logo 

 

Ćwiczenie motoryki małej – Do tej zabawy potrzebna 

będzie plastikowa miseczka (można wykorzystać 

pudełko po butach), klamerki, pęsetka oraz dowolne 

przedmioty, które dziecko mogłoby złapać pęsetką 

(fasolki, kawałki wełny, kawałki sznurka, guziki, małe 

pomponiki, małe klocki lego itp.), karty z cyframi 

(klaser). Karty rozkładamy na dywanie lub stole cyframi 

do dołu. Zadaniem dziecka jest wybranie dowolnej 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=431&v=os2BC18_roA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=431&v=os2BC18_roA&feature=emb_logo


karty, odczytanie jej i przeniesienie do miski (pudełka) 

za pomocą pęsety tylu przedmiotów ile wskazuje cyfra. 

Następnie dziecko na brzegach miseczki przypina 

odpowiednią ilość klamerek i przelicza je. Gdy dziecko 

wykona zadanie poprawnie, odpina klamerki i wyciąga 

pęsetą przedmioty z miseczki. Wybiera kolejną kartę z 

cyfrą i zaczyna zabawę od nowa. 

Dzwonki matematyczne – do tej zabawy potrzebujemy 

kilka pojemników po jogurcie, sznurek, nożyczki, 

flamaster, zgniecione kartki (kulki) i dwa krzesła. Na 

każdym pojemniku  należy flamastrem zaznaczyć 

punktację – można narysować kropki, tak jak na kostce 

do gry, lub cyfry. W dnie kubeczków robimy niewielki 

otwór i prosimy dziecko, aby przewlekło przez niego 

kawałek sznurka (około 20 cm.) i zawiązujemy supełek 

tak, żeby sznurek nie przeleciał przez otwór. 

Przygotowujemy długi sznurek, przyczepiamy go do 

oparć dwóch krzeseł i ustawiamy krzesła tak, aby 

sznurek był naprężony. Następnie przywiązujemy do 

niego końce sznureczków z kubkami po jogurtach. 

Zabawa polega na tym, że dziecko celuje w kubeczki 

zgniecioną kulką z kartki, odczytuje zdobyte punkty, 

dodaje kolejne, porównuje kto zdobył więcej, a kto 

mniej (jeżeli gra więcej osób). Rzucanie zmiętą kulką z 

kartki rozwija celność, a zabawa w przeliczanie 

punktów kształtuje umiejętności w dodawaniu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


