
Na początek trochę gimnastyki:
Głowa, ramiona, kolana, pięty

Zostanę pielęgniarką - słuchanie wiersza A-A. Bednarek

Kiedy dorosnę zostanę pielęgniarką, w szpitalu będę pracowała
tak jak moja kochana mama, chorym pacjentom będę pomagała

zaaplikuję przepisane leki, podłączę kroplówkę, zastrzyk zrobię
poczytam książkę chorej staruszce, pokrzepiające słowo jej powiem

mama jest wrażliwą pielęgniarką, pacjenci ją szanują i kochają
kiedy czegoś pilnie potrzebują, siostrzyczko Klementynko wołają

a ona szybko na pomoc biegnie, zawsze uśmiechnięta życzliwa
lubi pomagać, kocha swą pracę, mimo że do domu wraca półżywa.

Rozmowa nt treści wiersza:
- Na czym polega praca pielęgniarki?
- Gdzie pracują pielęgniarki?
- Czy praca pielęgniarki jest trudna? 
- Czy panowie mogą być pielęgniarkami?
- Jak nazywa się pan, który wykonuje tą samą pracę co pielęgniarka? (pielęgniarz) 

Pani pielęgniarka i pan doktor- praca z obrazkiem.

Dziecko patrzy na obrazek i opisuje wygląd pielęgniarki i doktora.
- Czym różni się strój pielęgniarki i lekarza?

https://youtu.be/JDSQlxZ_scY


Atrybuty lekarza - zabawa matematyczna
Powiększamy okno z grą na pełny ekran. Rodzic odczytuje opisy sekcji.
Dziecko przeciąga obrazki do odpowiednich sekcji, nazywa każdy przedmiot i opisuje sposób jego 
wykorzystania przez lekarza. 
W razie problemów, rodzic podpowiada lub wspólnie szukacie nazwy danego atrybutu. 

Robimy zastrzyk - zabawa ruchowa z elementami integracji sensorycznej 
(w opracowaniu A. Bober).

Przygotujcie następujące przedmioty (jeśli znajdują się na wyposażeniu domu):
słomka, długopis/mazak/ołówek/pędzelek, plastikowy widelec, grzebień, małe piłeczki, klocek, itp. 
Dziecko porusza się podczas trwania piosenki po pokoju podskakując.
Na pauzę, rodzic rzuca hasło: Czas na zastrzyk!
Dziecko podchodzi do rodzica-pielęgniarki/pielęgniarza, a ten delikatnie "kłuje" ręce i dłonie dziecka 
wybranym przedmiotem.
Zabawę w "robienie zastrzyku" powtarzamy kilka razy w trakcie trwania piosenki, zmieniając rodzaj 
"strzykawki". 

Pielęgniarka

Przenoszenie rannego na noszach - zabawa z elementem Ruchu Rozwijającego wg Weroniki 
Sherborne.

Przygotujcie sobie koc lub duży ręcznik. Do zabawy potrzebna będzie dwójka dorosłych.
Rozłóżcie koc na podłodze.
Dziecko – „chory pacjent”, kładzie się na dywanie, a jeden rodzic turla je na koc.
Gdy już dziecko znajdzie się na "noszach", rodzice łapią za końce koca/ręcznika i transportują go na 
np. kanapę/łózko. 
Podczas transportu lekko kołyszemy "noszami".

Źródło: http://boberkowy-world.blogspot.com/2020/05/poznajemy-prace-pielegniarki-i-lekarza.html

Warto obejrzeć film edukacyjny: Praca lekarza
Do słuchania:  Karetka pogotowia

Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie.
Życzymy dobrego weekendu.

https://www.youtube.com/watch?v=vJFykFWgWsw
https://vod.tvp.pl/video/kulisy-czyli-blekitek-poznaje-zawody,lekarz-pogotowia,21656101
http://boberkowy-world.blogspot.com/2020/05/poznajemy-prace-pielegniarki-i-lekarza.html
https://youtu.be/b1HgOGs4rfA
https://wordwall.net/pl/resource/1732538/religia/kt%C3%B3re-przedmioty-nale%C5%BC%C4%85-do-lekarza

