
PRACA WETERYNARZA 

1.Na dzień dobry zapraszam Was na gimnastykę z Fruzią przy piosence. Oto link:     

https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C0 

2. Jaki zawód dziś poznamy? Odgadnij zagadkę. 

 

W białym fartuchu                             

ze słuchawkami.                                                       

Zajmuje się fachowo                                  

                     chorymi zwierzętami. (weterynarz) 
 

3. Kto to jest weterynarz? Jakie ma zadania?  

Weterynarz jest lekarzem specjalizującym się w leczeniu zwierząt 

domowych i hodowlanych. 

 

 Oto jego zadania: 
 badanie stanu zdrowia zwierząt 

 rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie chorób zwierząt 

 leczenie zwierząt 

 udzielanie porad i konsultacji 

 pielęgnacja zwierząt 

 wydawanie opinii i orzeczeń 

 wykonywanie czynności związanych z określeniem zdolności rozrodczych zwierząt i 

ich zaburzeń oraz biotechniką rozrodu 

 wykonywanie detalicznego obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, paszami 

leczniczymi oraz wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt, na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach 

 wypisywanie recept lekarskich na leki gotowe, apteczne czy też leki recepturowe 

przeznaczone dla zwierząt 

 wykonywanie badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych 

 usypianie zwierząt, jeśli uzna, że choroba, na którą te cierpi jest nieuleczalna, bądź 

uleczenie jej będzie dla zwierzęcia zbyt dużym cierpieniem. 

 

4. Gdzie pracuje weterynarz?  Zobacz zdjęcia. Jako ciekawostkę zobaczcie jakie może być 

logo weterynaryjne, czyli forma graficzna służąca do identyfikacji przedsiębiorstwa bądź 

organizacji. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C0


 

 

  
 

  
 

5.Ćwiczenia ortofoniczna ,,Zwierzęta w zoo.’’ Wypowiadamy rytmicznie nazwy kilku 

zwierząt egzotycznych, które dzieci mają powtórzyć, zachowując kolejność, w jakiej zostały 

wymienione np. 

 żyrafa, krokodyl, słoń 

 małpka, lew, flaming 

 zebra, wąż,  tygrys 

 hipopotam, wielbłąd, papuga 

6. Zabawa ruchowa ,,Gdzie jesteś…? Do zabawy będzie nam potrzebna maskotka np. miś. 

Rodzic chowie ,,gdzieś’’ maskotkę, a potem za pomocą krótkich poleceń (idź w lewo, trzy 

kroki do przodu, zrób dwa skoki w bok itd.) musi doprowadzić dziecko do miejsca, w którym 

schowany jest miś. 

 

 

 

 

 



7.Obejrzyj bajka Słoń Benjamin – ,,Benjamin weterynarzem’’, a poznasz nowego mieszkańca 

zoo. Oto link: 

https://www.youtube.com/watch?v=7I4gw454ENk 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE DOMOWE Z KP3 , K.72. (Karty pracy.Część 3, karta 72) ,,U weterynarza’’- 

wykonanie ćwiczenia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7I4gw454ENk


 



 


