
12.06 

1. Kim zostanę – utrwalenie piosenki (załącznik z dnia 9.06). 

Dzieci śpiewają poznaną piosenkę. 

2. „Gdy się źle czujemy” – rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji oraz 

filmu edukacyjnego. 

Dziecko patrzy na obrazek i opisuje wygląd pielęgniarki i lekarza. 

- Czym różni się strój pielęgniarki i lekarza? 

 

"Lekarstwo" - oglądanie filmiku edukacyjnego. 

https://www.youtube.com/watch?v=8J3I26yE2Xc 

Przypomnij, dlaczego dzieci same nie powinny zażywać lekarstw? 

 

3. „Atrybuty lekarza”- zabawa matematyczna (grupowanie). 

Link do gry: 

https://wordwall.net/pl/resource/1732538/religia/kt%C3%B3re-przedmioty-

nale%C5%BC%C4%85-do-lekarza 

Powiększamy okno z grą na pełny ekran.  

Rodzic odczytuje opisy sekcji- które przedmioty lekarz wykorzystuje w swojej pracy, a 

których nie? 

Dziecko przeciąga obrazki do odpowiednich sekcji i próbuje nazwać każdy przedmiot. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8J3I26yE2Xc
https://wordwall.net/pl/resource/1732538/religia/kt%C3%B3re-przedmioty-nale%C5%BC%C4%85-do-lekarza
https://wordwall.net/pl/resource/1732538/religia/kt%C3%B3re-przedmioty-nale%C5%BC%C4%85-do-lekarza


4. „W gabinecie u pielęgniarki” – zabawa tematyczna. 

Zachęcam do zorganizowania zabawy w lekarza lub szpital. 

Ciekawe pomysły i gotowe materiały do wykorzystania w zabawie znajdziecie klikając w 

poniższy link: 

http://lilioweprojekty.pl/w_domu/doktor-zuzia-biegnie-na-pomoc/ 

5. „Pojazd uprzywilejowany”- zabawa ruchowa do piosenki. 

Jak nazywa się pojazd, którym jeżdżą lekarze i ratownicy? 

Rodzic wspólnie z dzieckiem tworzy ścieżkę sensoryczną, po której lekarz (dziecko) może 

wyobrażoną karetką przejeżdżać stopami (bez butów). 

Najprostsza to: koc, ręcznik, folia bąbelkowa, wycieraczka (można dokładać inne dostępne 

faktury). 

Odtwórzcie piosenkę, podczas której dziecko maszeruje w rytm piosenki po całym pokoju. 

Na pauzę w piosence, rodzic krzyczy numer alarmowy na pogotowie: 999, a dziecko 

naśladuje sygnał pojazdu: i-o; e-o; e-u i przechodzi przez ścieżkę sensoryczną. 

Zabawę powtarzamy kilka razy w trakcie trwania piosenki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gQ07HSkVRM8 

6. „Co robią różni ludzie?”- masażyk ilustracyjny. 

Rodzic wykonuje na plecach dziecka różne ruchy- odpowiednio do treści wierszyka. 

Następnie dziecko wykonuje masażyk na plecach rodzica. 

 

Stolarz młotkiem stuka (stukanie jedną lub dwiema rękami zaciśniętymi w pięść) 

Lekarz w plecy puka (delikatne pukanie palcami) 

Kucharz w garnku miesza (koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią) 

Praczka pranie wiesza (delikatne szczypanie) 

Rolnik grabi siano („grabienie” palcami obu rąk w góry na dół) 

Muzyk gra co rano (naśladowanie ruchów pianisty) 

I ja też pracuję (wskazywanie na siebie) 

Obrazek maluję (dowolne kreślenie palcami na plecach partnera) 

http://lilioweprojekty.pl/w_domu/doktor-zuzia-biegnie-na-pomoc/
https://www.youtube.com/watch?v=gQ07HSkVRM8


7. "Idziemy do lekarza"- zabawa ruchowa. 

Dziecko maszeruje po pokoju przez cały czas trwania piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=5_NIrSmSY9A 
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