
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Drogie Dzieci! Dzisiaj chciałybyśmy przybliżyć Wam troszkę zawód lekarza. 

 

1.   U lekarza 

Obejrzyj teatrzyk, aby utrwalić poznane wiadomości o pracy lekarza 

https://www.youtube.com/watch?v=yh_-lO2DHZo&t=138s oraz posłuchaj dźwięku karetki 

pogotowia ratunkowego https://www.youtube.com/watch?v=bSIO40_IZVQ    

 

2. Lekarz- przeczytanie wierszyka 

„ Gdy choroba już dopadnie, 

lekarz zbada cię dokładnie, 

w gardło zajrzy i osłucha, 

zerknie w nosek i do ucha, 

po czym ci zapewne powie, 

jak choroba ta się zowie. 

To on leki przepisuje, 

kiedy zdrowie nam szwankuje. 

To on leczy nas i radzi, 

co nam sprzyja, a co wadzi. 

Co jest dobre, a co nie, 

powie nam, bo on to wie! 

Jeśli więc jesteśmy chorzy, 

to pomogą nam doktorzy.” 

 

 Po przeczytaniu zadaj dziecku pytania: 

▪ Do kogo idziemy, kiedy jesteśmy chorzy? 

▪ Jak bada nas pan doktor? 

▪ Co nam mówi po badaniu? 
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3. Jedzie karetka – zabawa ruchowa. 

Rodzicu wyjaśnij dziecku, kiedy karetka pogotowia włącza sygnał (kiedy jedzie do chorego lub 

nagłego wypadku) i co powinni zrobić kierowcy, kiedy usłyszą ten sygnał (kierowcy powinni 

zjechać z drogi, zatrzymać się i ułatwić przejazd karetce).  

Po rozmowie daj dziecku krążek lub talerzyk symbolizujący kierownicę i wyjaśnij poniższy 

przebieg zabawy. Dziecko swobodnie porusza się w pokoju, naśladuje jazdę samochodem. Na 

dźwięk sygnału karetki pogotowia samochód zjeżdżają na bok i zatrzymuje się, aby karetka 

mogła swobodnie przejechać. 

 

4. Wizyta u lekarza -praca z obrazkami 

Kolejnym etapem jest pokazanie dziecku ilustracji lekarza i wspólnie z dzieckiem omówienie 

przedmiotów potrzebnych do pracy lekarza. 

 

 



5. Chory miś  

Biedny Miś zachorował! Wyleczyć go mogą tylko specjalnie dobrane plasterki. Zadaniem 

dziecka jest dobranie plasterka do odpowiedniego kształtu znajdującego się na szablonie misia. 

 



 

 

6. „Szpital dla misiów” – zabawa dydaktyczno-naśladowcza.  

Dziecko wspólnie z rodzicem organizuje „przychodnię” lub „szpital” dla zabawek. Rodzic 

odgrywa rolę lekarza, a dziecko wciela się w „rodzica”, który przychodzi na wizytę ze swoim 

dzieckiem-przytulanką. Wspólnie odgrywają scenki znane dziecku z wizyt lekarskich 

(dziecko opowiada, co dolega chorej zabawce, a rodzic udziela porady lekarskiej, przepisuje 

lekarstwa itp.). Rodzic zwraca uwagę na potrzebę stosowania zwrotów grzecznościowych. 

 

Miłej zabawy!  

Kochani przesyłamy Wam uśmiech i dużo pozytywnej energii! Bardzo za Wami tęsknimy i nie 

możemy się doczekać Naszego spotkania. 

 

 

 


