
Witajcie drogie dzieci oraz Rodzice. Jest dziś wtorek, drugi 

dzień tygodnia. Mamy nadzieję, że podobały się Wam wczorajsze 

zajęcia o ogrodniku. Będziemy kontynuować temat zawodów i na 

dzisiejszych zajęciach poznany pracę ……..i tu zagadka   

 W dzień i w nocy pracuje  

 Chorym leki przepisuje  (lekarz) 

 

Nosi biały czepek 

i biały fartuszek, 

a żebyś był zdrowy, 

czasem ukłuć musi. (pielęgniarka) 

Zapraszamy do wspólnej zabawy  

 

 
 

19.05.2020 r(wtorek) 

Kochani na początek zapraszamy na zabawę ruchową ”Jedziemy 

karetką” Przed rozpoczęciem zabawy wysłuchajcie słuchowej zagadki 

dźwiękowej (sygnał karetki pogotowia) 



Jak myślicie kiedy karetka 

pogotowia włącza sygnał? 

(kiedy jedzie do chorego lub nagłego 

wypadku) 

A co powinni  zrobić 

kierowcy, gdy usłyszą ten sygnał? 

(powinni zjechać z drogi, zatrzymać 

się i ułatwić przejazd karetce) 

Pamiętacie jaki  jest numer 

telefonu do pogotowia? (112 lub 999) 

   Obejrzyjcie krótki filmik: 
https://www.youtube.com/watch?v=if3rf9F8pCQ 

 

Poprosimy rodziców, by poszukali jakiegoś przedmiotu, który mógłby 

zastąpić kierownicę (np. plastikowy talerz, krążek itp.) Dziecko 

podczas grania muzyki chodzi po pokoju i naśladuje jazdę  

samochodem. Na dźwięk sygnału karetki pogotowia (dźwięk z 

tel.)zjeżdżają na bok i zatrzymują się. 

 

 

A czy wiecie co jest potrzebne lekarzowi, pielęgniarce w ich pracy? 

Popatrzcie na obrazki i powiedzcie, co być może nie pasuje do ich 

pracy?  

    

CIŚNIENIOMIERZ             STRZYKAWKA   TABLETKI

 

https://www.youtube.com/watch?v=if3rf9F8pCQ


     
WITAMINY    SYROP    WAGA 

 

       

     
 TORBA MEDYCZNA   PLASTER    ZĄBEK 

 

 

   
RECEPTY     TABLICA Z LITERAMI 
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KITEL       TERMOMETR 

 



      

SZCZOTKA I PASTA KROPLÓWKA 

 

 

Kochani wysłuchajcie teraz wiersza „Panie doktorze, czy pan 

pomoże?” Hanny Niewiadomskiej. 
 

Panie doktorze! Panie doktorze! 

Boli mnie gardło, czy pan pomoże? 

Tak, oczywiście, gdy gardło piecze, 

to laryngolog przejmuje pieczę. 
 

Panie doktorze! Panie doktorze! 

Serce źle bije, czy pan pomoże? 

Gdy serce boli i źle pracuje, 

wtedy kardiolog się nim zajmuje. 
 

Panie doktorze! Panie doktorze! 

Coś w oko wpadło, czy pan pomoże? 

No jasne! Zawsze gdy w oku bieda, 

to okulista zginąć mu nie da. 
 

Panie doktorze! Panie doktorze! 

W żołądku ściska, czy pan pomoże? 

Każdy żołądek lubi porządek, 

lekarz gastrolog założy sondę. 



Panie doktorze! Panie doktorze! 

Nóżkę mam krzywą, czy pan pomoże? 

Jak noga chora, chodzić się nie da, 

to wyprostuje ją ortopeda. 

 

Panie doktorze! Panie doktorze! 

Gdy ząbek boli, czy pan pomoże? 

Mleczny czy stały, to bez znaczenia, 

gdy stomatolog plomby mu zmienia. 

 

Panie doktorze! Panie doktorze! 

Chory wyrostek wytnie pan może? 

Zawsze gdy jest coś do załatania, 

chirurg to zrobi bez zawahania. 

 

Panie doktorze! Panie doktorze! 

Gdy spać nie mogę, czy pan pomoże? 

Na to lekarza nie polecamy, 

przytul się wtedy mocno do mamy. 

 

Jeśli uważnie słuchaliście  czytanego przez Rodziców wiersza to na 

pewno zauważyliście, że  specjalistów lekarzy jest dużo  Podzielcie 

ich nazwy na sylaby i policzcie je (młodsze dzieci) oraz na głoski 

(starsze dzieci) A czy znacie inne specjalności lekarzy? (pediatra, 

dermatolog, neurolog, diabetolog, weterynarz) Jak  myślicie czy 

dzieci mogą same iść do lekarza? I czy same mogą zażywać lekarstwa 

przepisane przez lekarza? Kto to jest pacjent i jak nazywa się osoba, 

która pomaga lekarzowi?  

  
 



Kochani przyszedł czas na wykonanie kart pracy macie do wyboru… 

 

 
 





A teraz zapraszamy na gry interaktywne dotyczące zawodów  

Radosnej i owocnej zabawy kochani 

https://wordwall.net/pl/resource/1896458/lekarz 

https://wordwall.net/pl/resource/1445913/rewalidacja/zawody 

https://wordwall.net/pl/resource/958598/zawody 

 

Zabawa „Naśladujemy dźwięki- szpital” czyli wykonujemy ćwiczenia 

fonacyjne  

W szpitalu gdzie pracują lekarze bardzo dużo się dzieje, dlatego 

słychać tam wiele dźwięków np. dźwięk karetki pogotowia, dźwięk 

psikania, kaszlu, bijącego serca czy termometru. Do tej zabawy 

potrzebny Wam będzie spinner a poniżej plansza do zabawy 

 

 
 

  

https://wordwall.net/pl/resource/1896458/lekarz
https://wordwall.net/pl/resource/1445913/rewalidacja/zawody
https://wordwall.net/pl/resource/958598/zawody


Na koniec jak zawsze garść propozycji dla starszych i młodszych 

 

 



 



 

 
 



 

 

 

 

 



 

 
 



 

 



 



 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 

 

 
 

 



Propozycje pracy plastycznej: torba medyczna, opaska dla pielęgniarki oraz karetka pogotowia 

Prosimy o wysyłanie prac na grypowy emial  dziękujemy!! 

 

 
 

 



 



 

 
 



 



 
 



 


