
 

 

Witajcie Drodzy Rodzice i nasze kochane Misie !  

 W dniu dzisiejszym dowiemy się czegoś więcej na temat pracy lekarza. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy!  

 

Data: Piątek 15.05.2020  

Temat dnia: „Poznajemy pracę lekarza” 

 

Cele: 

Dziecko: 

• udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści utworu; 

• wymienia sytuacje, w których należy pójść do lekarza; 

• wie, jakie czynności lekarz wykonuje w czasie wizyty; 

• zna figury geometryczne: kwadrat, prostokąt, trójkąt; 

• zna nazwy specjalizacji lekarskich: dentysta, laryngolog, okulista; 

• bierze aktywny udział w zajęciach dydaktycznych i ruchowych. 

 

 

1. „Dzień dobry”- powitanka. 

Prosimy aby dzieci zaśpiewały piosenkę, którą witają się na zajęciach z rytmiki. Dzieciaki czy 

pamiętacie jaka to była piosenka ? Jeśli nie to zaraz Wam przypomnimy :) 

 

„Dzień dobry witam Was zaczynamy bo już czas jestem ja, jesteś Ty, razem to jesteśmy my.” 

 

2. „Chory kotek”- słuchanie wiersza. 

Wysłuchanie utworu W. Grodzieńskiej pt. „Chory kotek” czytanego przez rodzica lub starsze 

rodzeństwo. 

 

„Chory kotek” 

 

Wyszedł kotek na deszczyk, 

dostał kaszlu i dreszczy. 

Boli głowa i oczy, 

nogi w błocie przemoczył. 

 

Kładzie mama koteczka, 



 

 

do dużego łóżeczka. 

Bierze synka za rączkę: 

„oj, masz, kotku, gorączkę”. 

 

Przyszedł tatuś wieczorem, 

z siwym panem doktorem. 

„ratuj, panie doktorze 

bo synkowi wciąż gorzej!” 

 

Doktor kotka opukał, 

okularów poszukał. 

I powiada: „Dam ziółka, 

będzie zdrowy jak pszczółka. 

 

Dam i proszki na dreszcze, 

niech poleży dzień jeszcze, 

ale lepsze niż proszki 

są na deszcze kaloszki”. 

 

3. „Kiedy należy pójść do lekarza?”- rozmowa na temat wysłuchanego wiersza. 

Rozmowa z dziećmi na temat „Kiedy należy pójść do lekarza”. Przypomnienie przebiegu wizyty 

u lekarza. Nazywanie czynności, jakie lekarz wykonuje w czasie wizyty. 

 

 

4. „Spacer dla zdrowia”- zabawa ruchowa w reakcją na sygnał 

Na hasło „słońce”-dzieci spacerują, podskakują, na hasło „deszcz”- kucają i robią daszek unosząc 

ręce nad głowa, na hasło „burza”- kładą się na dywanie. 

 

5. „Co znajduje się w gabinecie lekarskim?” – rozpoznawanie wybranych elementów na 

obrazku. 

Zadaniem dzieci jest wybranie ilustracji przedstawiających przedmioty znajdujące się w gabinecie 

lekarskim i podanie ich nazw. 

 

 

 



 

 

6. „Co to za przedmiot”– rozwiązywanie zagadek. 

 

Gdy chcesz zmierzyć gorączkę, 

To go wkładasz pod rączkę. ( termometr) 

 

Co lekarz weźmie w ręce, 

By słyszeć, jak bije ci serce? ( stetoskop, słuchawki lekarskie) 

 

Leczy ludzi, odwiedza chore dzieci. 

Chodzi w białym fartuchu. Kto to jest, wiecie? ( lekarz) 

 

Nosi czepek z czarnym paskiem i biały fartuszek, 

Czasem byś był zdrowy, ukłuć ciebie musi. ( pielęgniarka) 

 

7. „Gimnastyka dla smyka”- propozycje zabaw ruchowych. 

Przeprawa przez rzekę 

Wyobraźcie sobie, że przez Wasz pokój przepływa rzeka. Długi rwący potok rozciąga swoje brzegi 

od stołu, aż do kanapy lub od ściany do ściany, w zależności od rozkładu mieszkania. Musicie 

przejść na drugą stronę skacząc po kamieniach, ale tak, aby nie wpaść do wody. Czym są kamienie? 

Poduszkami jaśkami lub innymi kawałkami materiału. Rozłóżcie je na podłodze tak, aby przejście 

po nich nie było zbyt łatwe. I po każdym prawidłowym przedostaniu się na drugi brzeg zmieniajcie 

ustawienie. Oczywiście na trudniejsze, tak jakby to był kolejny level do przejścia w grze. 

 

Butelkowy slalom 

Uważacie, że poruszanie się slalomem jest łatwe? To spróbujcie to zrobić z zawiązanymi oczami! 

Ta zabawa poprawia koncentrację, ćwiczy zapamiętywanie i koordynację ruchową. Zaczynacie od 

rozstawienia dwóch butelek po pokoju. Dziecko ma chwilę na przyjrzenie się i zapamiętanie gdzie 

stoją, po czym zawiązujecie mu oczy. Zadanie polega na przejściu w taki sposób, aby nie 

przewrócić żadnej z butelek. Gdy uda mu się przejść poziom, dokładacie kolejną przeszkodę i tak 

do momentu, aż skończą Wam się w domu plastikowe butelki. 

 

Balonowy tenis 

Gra w piłkę w domu nie jest do końca bezpieczna. Dlatego z odbijaniem piłki poczekamy, aż 

pogoda się poprawi, a tymczasem w domu gramy balonem. A zamiast rakietek używamy 

papierowych talerzy przyklejonych do drewnianych łyżek!  



 

 

 

Rzucamy do celu 

Prosta, ale zajmująca gra. Na podłodze stawiacie miskę lub wiaderko i wrzucacie do niego piłki, 

balony lub zmięte w kulki gazety. Oczywiście wygrywa ten, kto wykona najwięcej prawidłowych 

rzutów z linii mety. 

 

Propozycja zajęć popołudniowych: 

„Chusteczki” – dziecko otrzymuje chusteczkę higieniczną. Wypowiada się na temat, jak i kiedy 

używamy chusteczki higienicznej. Określa jej kształt, a następnie składa ją w prostokąt i trójkąt. 

Nazwy złożonych z chusteczki figur geometrycznych dzieli na sylaby. 

 

Zabawy z chusteczkami: 

• ćwiczenie oddechowe – dziecko trzyma przed sobą chusteczkę w dwóch palcach i dmucha 

w nią; 

• chód z chusteczką na głowie; 

• przeskakiwanie przez chusteczkę do przodu i do tyłu oraz na boki. 

 

 

Ściskamy Was mocno i życzymy dużo zdrówka!  

  Pani Justynka i Pani Beatka                  

 

 


