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FILIĘ w TURKU 
 

Zajęcia dla przedszkolaków 
 
Temat: L jak lekarz weterynarii, czyli w klinice doktor Madzi: zajęcia czytelnicze z zakresu 
preorientacji zawodowej  dla dzieci pięcio- i sześcioletnich.  
Czas trwania zajęć: ok. 30 minut 
Forma zajęć: zdalne (online) z wykorzystaniem aplikacji Google Meet 
 
Cele zajęć: 

 promocja czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 
 zaznajomienie z zawodem lekarza weterynarii, 
 wzbogacanie słownictwa, 
 rozwijanie poczucia empatii w stosunku do zwierząt i przekonania o konieczności 

dbania o nie.       
 
Przebieg zajęć: 

 głośne czytanie tekstu opowiadania pt. Mam przyjaciółkę lekarza weterynarii Ralfa   
Butschkowa, 

 rozmowa na temat przeczytanego tekstu i zawodu lekarza weterynarii, 
 interaktywny quiz Atrybuty zawodu lekarza weterynarii. 

Osoba prowadząca zajęcia – Agnieszka Graczyk 
 
 
Temat: L jak leśniczy, czyli wyprawa do lasu: zajęcia czytelnicze z zakresu preorientacji 
zawodowej  dla dzieci pięcio- i sześcioletnich.  
Czas trwania zajęć: ok. 30 minut 
Forma zajęć: zdalne (online) z wykorzystaniem aplikacji Google Meet 
 
Cele zajęć: 

 promocja czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 
 zaznajomienie z zawodem leśniczego, 
 wzbogacanie słownictwa. 

 
Przebieg zajęć: 

 głośne czytanie tekstu  opowiadania pt. Basia i wyprawa do lasu Zofii Staneckiej, 
 rozmowa na temat przeczytanego tekstu i zawodu leśniczego, 
 interaktywny test Czy nadajesz się na leśniczego? 

Osoba prowadząca zajęcia – Agnieszka Graczyk 
 
 
 
 



Temat: L jak listonosz, czyli historia pewnego listu: zajęcia czytelnicze z zakresu preorientacji 
zawodowej  dla dzieci pięcio- i sześcioletnich.  
Czas trwania zajęć: ok. 30 minut 
Forma zajęć: zdalne (online) z wykorzystaniem aplikacji Google Meet 
 
Cele zajęć: 

 promocja czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 
 wzbogacanie wiedzy na temat zawodu listonosza, 
 wzbogacanie słownictwa. 

 
Przebieg zajęć: 

 głośne czytanie tekstu opowiadania pt. Listonosz Ernest i historia pewnego listu 
Barbary Stolarczyk, 

 rozmowa na temat przeczytanego tekstu i zawodu listonosza, 
 interaktywny quiz Atrybuty zawodu listonosza. 

Osoba prowadząca zajęcia – Agnieszka Graczyk 
 
 
 


