
Temat kompleksowy: ZDROWE PRZEDSZKOLAKI

30.03.2020 – poniedziałek 

1. Witam wszystkich przedszkolaków – zaśpiewajcie razem ze mną, pokazując tekst 

piosenki:

 https://www.youtube.com/watch?

v=qhvS9qq8_g8&list=PL76Hd0wTz1QyZmVPfxyXy_qjUWtJvNSXH&index=1

2. Wysłuchanie utworu W. Grodzieńskiej pt. „Chory kotek” . Udzielenie odpowiedzi 

na pytania dotyczące treści utworu, zadane przez rodzica.

Chory kotek

Wyszedł kotek na deszczyk,

dostał kaszlu i dreszczy.

Boli głowa i oczy,

nogi w błocie przemoczył.

Kładzie mama koteczka,

do dużego łóżeczka.

Bierze synka za rączkę:

„oj, masz, kotku, gorączkę”.

Przyszedł tatuś wieczorem,

z siwym panem doktorem.

„ratuj, panie doktorze

bo synkowi wciąż gorzej!”

Doktor kotka opukał,

okularów poszukał.

I powiada: „Dam ziółka,

będzie zdrowy jak pszczółka.

Dam i proszki na dreszcze,

niech poleży dzień jeszcze,

ale lepsze niż proszki

są na deszcze kaloszki”.

https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8&list=PL76Hd0wTz1QyZmVPfxyXy_qjUWtJvNSXH&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8&list=PL76Hd0wTz1QyZmVPfxyXy_qjUWtJvNSXH&index=1


Przykładowe pytania:

- Co się stało z kotkiem, gdy wyszedł na deszczyk?

- Co przemoczył w błocie?

- Gdzie mama położyła kotka?

- Z kim przyszedł tata do domu?

- Co przepisał pan doktor kotkowi?

- Co zalecił nosić na nogach gdy pada deszcz?

Rozmowa z dziećmi na temat „Kiedy należy pójść do lekarza”. Przypomnienie 

przebiegu wizyty u lekarza. Nazywanie czynności, jakie lekarz wykonuje w czasie 

wizyty.

3. Zabawa ruchowa „Spacer dla zdrowia”: na sygnał- symbol słońca, dzieci 

spacerują, podskakują, na symbol- deszcz- kucają i robią daszek z kolorowych 

cegiełek, na symbol burzy- kładą się na dywanie. 

Symbole do zabawy:



5. Pokoloruj obrazek wg wzoru:

6. Zadanie dla 4 latków: Policz akcesoria i zamaluj tyle kółek lub powiedz, ile jest 

wskazanych rzeczy w apteczce.



7. "Witaminki" - interpretacja ruchowa do piosenki wg choreografii rodzica ;-)

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

***Kochani, możecie w swoim domu stworzyć kącik lekarski. Warto porozmawiać z 

dzieckiem i zadać mu pytania:

• Kiedy jesteśmy chorzy to gdzie idziemy? (do przychodni)

• A co należy najpierw zrobić, aby dostać się do gabinetu lekarskiego? (zarejestrować

się, wziąć numerek)

• Kiedy już mamy numerek do lekarza to od razu możemy wejść do gabinet 

lekarskiego?( musimy zaczekać w poczekalni na przyjęcie przez lekarza)

• Jak należy zachowywać się w poczekalni? ( cicho, aby nie przeszkadzać pacjentom 

oraz lekarzowi i pielęgniarce w wykonywaniu pracy)

• Kiedy wchodzimy do gabinetu lekarskiego to co należy powiedzieć?( dzień dobry)

• A kiedy wychodzimy to co mówimy? (do widzenia)

Stwarzamy po kolei:  - rejestracja, gdzie możemy pobrać numerek do lekarza, tutaj 

jest.. - gabinet lekarski, tutaj ...- poczekalnia, a tam ...- apteka. Dzisiaj będziemy się 

bawić w kąciku lekarskim. 

To już od naszej wyobraźni zależy jakie zasady zabawy ustalimy, np. dziecko będzie 

lekarzem a rodzic pacjentem, potem następuje zamiana. Kto będzie pracował w 

aptece, kto wykupował lekarstwa. Jest wiele możliwości i tylko od Was zależy jak 

pokierujecie zabawą, aby dziecko wyniosło z zabawy wiele informacji i ciekawostek.

Miłej zabawy;-) Pozdrawiamy;-*****

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

