
Środa 07.04.2021r.
Temat kompleksowy: „Dbamy o zdrowie”
Nasz dzisiejszy temat dnia to: „U lekarza”

Witam wszystkich bardzo serdecznie
1. Na początek proponuje, abyście posłuchali i rozwiązali zagadkę

Choremu zawsze pomaga,
zajrzy do gardła, do ucha.
Zanim przepisze lekarstwa
każdego dokładnie osłucha.

Czy juz wiecie kto to taki?

Tak! to LEKARZ.

2. Posłuchajcie teraz opowiadania A.Galicy „Różne zawody”
- Proszę o ciszę! – powiedziała pani. – Dziś będziemy mieć gościa. Przyjdzie do nas pani 
doktor.
- I będzie nas badać? – spytała Martynka.
- Ja nie jestem chory – zapewnił Bartek.
- A ja nie chcę zastrzyku!- zawołał trochę przestraszony Filip.
- Wszyscy są zdrowi i nie będzie żadnych badań ani zastrzyków – uśmiechnęła się pani. – 
Pani doktor opowie nam dziś o pracy lekarza.
- Jak będę duży, to zostanę lekarzem – oznajmił Bartek. – Tak jak mój wujek będę leczył 
dzieciom uszy i gardło. Taki lekarz nazywa się laron… laryn… no tak jakoś…
- Laryngolog – wyjaśniła pani.
- A ja bym chciała być pielęgniarką – dodała Martynka. – I chodzilibyśmy razem z Bartkiem 
do pracy.
- Eee tam, ja wolę zostać strażakiem albo kierowcą – stwierdził Maciek. – Albo lepiej nie, 
zostanę maszynistą w pociągu albo pilotem w samolocie.
- Każdy z was wybierze sobie jakiś ciekawy zawód – powiedziała pani. – Ale najpierw trzeba 
się dobrze zastanowić, macie jeszcze na to trochę czasu.
- A czy ja mogłabym zostać policjantką? – dopytywała Ania.
- Ja tez, ja też chcę być policjantem! – wołał Piotrek. – Już dawno to wymyśliłem.
- Świetny pomysł – powiedziała pani. – W przyszłym tygodniu zaproszę do nas pana 
policjanta, żeby opowiedział nam o swojej pracy. A teraz proszę, żebyście posprzątali 
zabawki.
Niedługo przyjdzie nasz gość. Jeż Julek siedział cichutko i zastanawiał się, kim on będzie, 
gdy dorośnie:

Kiedy wreszcie ja urosnę, to kim ja zostanę?
Wszyscy będą do mnie mówić: panie Julianie.
A może zostanę sobie takim Julkiem małym?
Bo przecież takiego jeża dzieci pokochały.

Postarajcie się teraz odpowiedzieć na kilka pytań:
- Jaki gość miał przyjść do przedszkolaków?
- Czego dzieci dowiedzą się od pani doktor?
- Kim dzieci chciały zostać, kiedy dorosną?
- Jakie zawody wykonują wasi rodzice?

3. Zapraszam Was teraz do zabawy ruchowej „Chore dziecko”



Dziecko maszeruje po pokoju w różnych kierunkach. Na hasło: Chore dziecko! – kładzie się 
na plecach. Na hasło: Zdrowe dziecko! – wstaje i poruszają się w różnych kierunkach.

4. Czy wiecie, czego lekarz potrzebuje do pracy? Przyjrzyjcie się poniższemu obrazkowi
 i opowiedzcie jakie czynności w swojej pracy wykonuje lekarz. 

Poniżej znajdują się niektóre przedmioty potrzebne lekarzowi. Nazwijcie je i spróbujcie 
podzielić ich nazwy na sylaby. Czy wiecie do czego służą ? 



5. A teraz zapraszam na zabawy matematyczne:

a) Do lekarza przyszła najpierw 1 dziewczynka, a potem 2 chłopców. Ile dzieci przyszło do 
lekarza?       



b) W poczekalni czekało 2 pacjentów. Przyszło kolejnych 2. Ilu pacjentów czeka na 
przyjęcie?    

c) Lekarz zalecił Kasi przyjmować codziennie 2 łyżki syropu rano i 1  łyżkę syropu 
wieczorem. Ile łyżek syropu w ciągu dnia ma przyjmować Kasia ?

d) Lekarz przyjął 2 chłopców z bólem brzucha i 1 dziewczynkę też z bólem brzucha. Ilu 
pacjentów z bólem brzucha przyjął lekarz ?

6. Na zakończenie wykonajcie proszę poniższą Kartę Pracy. Otocz pętlą, czego nie używa 
lekarz w pracy. Załącznik nr 1

Załącznik 1 




