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wtorek 25.01.2022 

 

KRĄG TEMATYCZNY: Dbam o zdrowie 

TEMAT DNIA: Sposoby na przedszkolne katary 

 

 

 

1. „Co robić, by być zdrowym?” – rozmowa kierowana. 

 

rozmawia z dziećmi na temat dobrych nawyków, które pomagają zachować zdrowie: odpowiednia 

ilość snu, pobyt na świeżym powietrzu, ubieranie się odpowiednio do pogody, uprawianie sportu, 

zdrowe odżywianie się, zachowanie odpowiedniej higieny ciała oraz utrzymywanie czystości w 

najbliższym otoczeniu, zachowywanie zasad bezpieczeństwa, np. podczas przechodzenia przez 

jezdnię, kąpania się w basenie itp. 

 

W ostatnich tygodniach dzieci z grupy Biedronek dużo rozmawiały o pogodzie i o tym jak ubierać 

się odpowiednio, żeby być zdrowym. Dzisiaj mogą Wam o tym drodzy Rodzice opowiedzieć 

 

2. „W aptece” – słuchanie wiersza i rozmowa na jego temat. 

 

„W aptece” Mieczysława Buczkówna 

 

Mam kłopot: Zachorowały dwie lalki I miś. 

 Muszę iść do apteki Po leki. 

 Lalki mają kaszel, A miś tak ochrypł, 

 Że może tylko szeptać. – Dzień dobry! 

Tu jest recepta: „ 

Aspiryna, proszek Na ból głowy I kwiat lipowy”. 

Bardzo proszę. 

 Ile płacę? 

 Trzy grosze 

Dziękuję! Do widzenia! 

 

Rodzic zadaje dziecku pytania do wysłuchanego utworu: Kto zachorował? Na co zachorował miś, a 

na co lalki? Gdzie poszedł bohater wiersza? Co kupił w aptece? Co to jest recepta? Ile zapłacił miś? 

 

3.  „Miś w aptece” – zabawa tematyczna. 

 

Rodzic zadaje dziecku pytania: Co to jest apteka? Kto w niej pracuje? Co robi? Co można kupić w 

aptece? Po co nam leki? Czy dzieci mogą same, bez pozwolenia rodziców, brać leki? Kto przepisuje 

lekarstwa? Jakie znacie lekarstwa? Rodzic pokazuje dziecku pudełko po lekach i pyta, czy wie, co 

to jest. Następnie zaprasza do zabawy w „Aptekę”. Dziecko jest farmaceutą i zakłada biały fartuch 

– rodzic lub rodzeństwo są klientami. Odgrywamy scenkę podobną do tej z wiersza, zamieniamy się 

rolami. 

 

4. Ile razy kichnął miś” 

 

Rodzic bierze w dłonie dowolnego pluszaka i  mówi, że zabawka jest chora i będzie kichać. 

Zadaniem dziecka jest położyć na stole tyle klocków, ile razy kichnął miś. 

 

 



5. „Angielskie nazwy zawodów” 

 

Wprowadzenie lub utrwalenie słownictwa w języku angielskim: 

a doctor – lekarz, 

a dentist – dentysta, 

a nurse – pielęgniarka. 

 

6. Wykonanie karty pracy dostępnej w oddzielnym załączniku do druku – Otocz pętlą przedmioty, 

których nie używa w swojej pracy lekarz. Pokoloruj pozostałą część obrazka 

 

7. Na koniec zachęcam do słuchania i przyswajania sobie wprowadzonej wczoraj w przedszkolu 

nowej piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=xRnb35yIsAI 

 

 

„A ja rosnę”  sł. Dorota Gellner, muz. Adam Skorupka 

 

Gdybym była całkiem mała 

To bym wsiadła do sandała 

I pływała po kałuży 

I nie bałabym się burzy 

Gdybym wcale nie urosła 

Miałabym z zapałek wiosła 

I robiłabym co chciała 

Gdybym była całkiem mała 

A ja rosnę i rosnę 

Latem, zimą na wiosnę 

I niedługo przerosnę 

Mamę, Tatę i sosnę 

Gdybym była całkiem mała 

To w kieszeni bym sypiała 

I chowała do poduszki 

Sny malutkie jak okruszki 

Gdybym wcale nie urosła 

To bym sobie od Was poszła 

Po malutku, po cichutku 

Do krainy Krasnoludków 

A ja rosnę i rosnę 

Latem, zimą na wiosnę 

I niedługo przerosnę 

Mamę, Tatę i sosnę 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xRnb35yIsAI

