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Cele ogólne: 

– budowanie wiedzy na temat zawodów, między innymi: lekarza, policjanta, strażaka, 

piosenkarki 

– kształtowanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania opowiadań 

– kształcenie poprawnej wymowy, wzbogacanie słownika 

– zapoznanie i utrwalanie numeru alarmowego 

– rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w trakcie zabaw i ćwiczeń ruchowych i 

naśladowczych 

– rozwijanie motoryki dużej 

 

 

 

Metody: słowne: rozmowa, instrukcja - czynnościowe:  zadań stawianych do wykonania 

 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Zaczynamy zabawą integracyjną „Jak się dzisiaj czujesz?”. I.5; II.1, II.4 

Rodzic zaprasza dziecko na dywan, wydaje hasła: 

– czy dzisiaj jesteś wyspany/a, dziecko skacze do góry jak piłeczka; 

– czy dzisiaj jesteś zmęczony/a, dziecko staje na jednej nodze; 

– czy dzisiaj zjadłeś/aś całe śniadanie, dziecko kręci się dookoła; 

– czy dzisiaj jest smutny/a, dziecko głaszcze się po głowie. 

 

2. „Duża Anna, mała Ania” – utrwalenie zabawy językowej. IV.2 

Rodzic zaprasza dziecko na dywan i podaje przykład zdrobnienia swojego imienia – np.: mała 

Madzia, duża Magdalena. Następnie podaje zdrobnienia imion, a dziecko – formy podstawowe, 

potem na odwrót. 

 

3. Zajęcia główne: „Pudełko pełne skarbów” – zabawa edukacyjna, zapoznanie z zawodem 

lekarza za pomocą piosenki „Do lekarza” i wiersza Piotra F. Nalepy. IV.9; IV.2; III.8 

 

Lekarz 

Gdy choroba już dopadnie 

Lekarz zbada cię dokładnie. 

W gardło zajrzy i obsłucha, 

Zerknie w nosek i do ucha, 

Po czym ci zapewne powie, 

Jak choroba twa się zowie. 

 

To on leki przypisuje, 

Kiedy zdrowie nam szwankuje. 

To on leczy nas i radzi, 

Kiedy będę duży… 

Co nam sprzyja, a co wadzi. 

Co jest zdrowe, a co nie 



Powie nam, bo o tym wie! 

Jeśli więc jesteśmy chorzy, 

To pomogą nam doktorzy. 

 
Piotr Felicjan Nalepa Źródło: P. F. Nalepa, „Lekarz” [w:] P. F. Nalepa, „Kim będę w przyszłości?”, Printex, Białystok 2013, s. 25 
 

Po odczytaniu wiersza rodzic pyta dziecko: 

Czy było kiedyś u lekarza? 

Jak wspomina tę wizytę? 

Rodzic uzupełnia wiedzę dziecka opowiadając pracę lekarza oraz pogotowia ratunkowego. 

Propozycje pytań do tekstu: 

– Kiedy chodzimy do lekarza? 

– Czy do lekarza chodzisz sam/a czy z kimś? 

– Jakie badania wykonuje lekarz? 

– Co robimy, gdy jesteśmy chorzy? 

 

Na koniec dziecko słucha piosenki „Do lekarza”. 

„Do lekarza” 

1.  Gdy boli ucho i 

w gardle sucho, 

wtedy się zdarza 

iść do lekarza:      

 

Ref.: O j, oj, oj, panie doktorze, 

Oj, oj, oj, niech pan pomoże! 

Pan lekarstwa wszystkie zna 

i wyleczy mnie raz – dwa! 

 

2. Kiedy pechowo 

uderzę głową 

albo kolanem 

o twardą ścianę: 

 

Ref.: Oj, oj, oj, panie doktorze… 

 

Środki dydaktyczne: Piosenka do pobrania w pliku , ilustracje atrybutów lekarza (do pobrania w 

pliku). 

 

4. „Numer alarmowy” – zabawa edukacyjna. IV.20; IV.9 

Rodzic prezentuje dziecku obrazki przedstawiające sytuacje zagrażające życiu, np. pożar, 

wypadek, złodziej w akcji, i prosi dziecko o opisanie, co dzieje się na ilustracji. Następnie pyta, w 

jaki sposób wzywamy pomoc, nakierowuje rozmowę na wybór telefonu. Następnie prezentuje 

dziecku tabliczkę z numerem alarmowym, zachęca dziecko do zapamiętania go w następujący 

sposób: 

Jedne usta (dziecko pokazuje usta palcem wskazującym), 

jeden nos (dziecko pokazuje nos palcem wskazującym), 

dwoje oczu (dziecko pokazuje oczy równocześnie dwoma palcami wskazującymi) 

to jeden, jeden, dwa (dziecko pokazuje dwa razy palec wskazujący i raz oba palce wskazujące).  

Środki dydaktyczne: tabliczka z numerem alarmowym, ilustracje przedstawiające niebezpieczne 

sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu (do pobrania w pliku). 

 

5. Praca plastyczna - „Ciuchcia i tory” kreśl po śladzie ołówkiem, następnie pokoloruj 

obrazek. I.8; I.7 



Środki dydaktyczne: karta grafomotoryczna do pobrania w pliku. 


