
Czwartek  21.05.2020 

Temat kompleksowy: Dbamy o nasze zdrowie 

Temat dnia: Pracownicy służby zdrowia 

 

 

Dzień dobry dzieci!  

Dziś przywitam Was zagadkami. Jak myślicie o kim dziś będziemy mówić? 

 

Choremu zawsze pomaga, 

zajrzy do gardła, do ucha. 

Zanim przepisze lekarstwa 

każdego dokładnie osłucha.(Lekarz) 

                                                                           

 

Nosi biały czepek 

i biały fartuszek, 

a żebyś był zdrowy, 

czasem ukłuć musi.(Pielęgniarka) 



                                                                             

Kto tak prędko, na sygnale do chorego jedzie. 

Jeśli trzeba do szpitala szybko go zawiezie?(Ratownik medyczny) 

                                                                      

 

1. Bajka Kociaki- Lekarze  

Zapraszam Was do obejrzenia bajki o kotku, który wybrał się do lekarza  

https://www.youtube.com/watch?v=2TO8x_5WVws 

 

Myślę, że jesteście gotowi, żeby odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących 

bajki: 

- Co otrzymały Kociaki od rodziców? 

https://www.youtube.com/watch?v=2TO8x_5WVws


- Na co chorowali pacjenci Kotków- Lekarzy? 

- Dlaczego Kotki- Lekarze wrócili do domu chore? 

- Co dostały od mamy na przeziębienie? 

- Dlaczego Kotki były zadowolone? 

 

2. Zabawa  „Jaki to lekarz?” 

 

Pokażę Wam teraz kilka gabinetów lekarskich Waszym zadaniem będzie 

odgadnąć jaką specjalizację ma ten lekarz.  

 

 

 

Tak, macie rację. To gabinet stomatologiczny. Stomatolog, inaczej 

dentysta, to lekarz, który leczy nasze zęby. 



 

To gabinet lekarza, który leczy nasze oczy czyli okulisty.  

 

 

Ten gabinet najlepiej Wam znany. Leczy tu lekarz pediatra czyli lekarz 

zajmujący się dziećmi.  

 

3.Ratownik medyczny i pielęgniarka.  

Kochani poza lekarzami bardzo ważnymi ludźmi, którzy zajmują się 

naszym zdrowiem są ratownicy medyczni i pielęgniarki.  



RATOWNIK MEDYCZNY 

 

 

 

 



Ratownik medyczny to osoba, która jeździ karetką i jako pierwsza udziela nam 

pomocy. Zawsze ma przy sobie torbę, w której ma wszystkie potrzebne 

lekarstwa i przyrządy do ratowania naszego życia i zdrowia.  

 

  

PIELĘGNIARKA 

 

To osoba, która dba o nas podczas pobytu w szpitalu, podaje nam 

lekarstwa,  wykonuje zastrzyki, pobiera krew, mierzy ciśnienie.  



                

 

 

 

4.Karty pracy 

Kochani na zakończenie naszych zajęć zachęcam Was do wykonania kart 

pracy.  

 

Wskaż i nazwij przedmioty do higieny jamy ustnej, których Ty używasz 

na co dzień, a które używa stomatolog w swej pracy. 



 

 



 



 

 



Których przedmiotów używa pielęgniarka w swojej pracy? Pokoloruj je. 

 

 

Pozdrawiamy, 

Pani Ala i Pani Ania 


