
Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice 

Kontynuujemy temat o ludziach, którzy niosą pomoc i dbają o nasze bezpieczeństwo czyli o 

lekarzach, ratownikach medycznych, pielęgniarkach i policjantach. 

 

1.Utrwalanie numerów alarmowych  https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk     

 

2. "U pana doktora" - wysłuchanie wiersza M. Terlikowskiej. 

 

Przed drzwiami pana doktora 

czeka kolejka dość spora. 

 

Pawełka boli brzuszek 

Marek skaleczył paluszek. 

 

Dorotka także jest chora, 

bo bardzo kaszle od wczoraj. 

 

Małgosię wciąż boli głowa 

Lalka także nie jest zdrowa. 

 

Wchodzi Pawełek. No śmiało! 

Badanie nie będzie bolało. 

Trzeba otworzyć buzię raz –dwa, 

Pokazać język, powiedzieć a-a-a. 

Oddychać, stanąć na wadze, 

potrzymać termometr –i już . 

Więc płakać nikomu nie radzę- 

Chyba, że jesteś tchórz. 

 

Pan doktor zna różne sposoby, 

żeby przepędzić choroby, 

-przepiszę ci proszki, Pawełku, 

różowe w niebieskim pudełku. 

 

Pan doktor smaruje palec 

śmiesznym lekarstwem fioletowym 

-Bolało Marku? –Prawie wcale. 

I palec Marka będzie zdrowy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk


A co dla kaszlącej Dorotki? 

Syrop. Naprawdę słodki. 

 

Małgosia pójdzie na naświetlanie. 

A lalka? Czy nic nie dostanie? 

Prawda lalka jest trochę blada... 

Ale Małgosia sama ją zbada. 

Przecież Małgosia pamięta 

Jak doktor bada pacjenta. 

 

Rozmowa na temat treści wiersza 

• Na co chorowały poszczególne dzieci w wierszu? 

• Kogo dzieci poprosiły o pomoc? 

• Jak nazywa się lekarz, który bada dzieci? 

• Co trzeba powiedzieć jak wchodzimy do gabinetu lekarskiego? 

 

3.Zagadka 

 

 Jak nazywa się osoba, która pomaga lekarzowi? 

Ma pracę bardzo odpowiedzialną, 

Bo chorymi się opiekuje. 

Pobiera krew do badania 

I lekarzom asystuje. 

 

4. Zabawa ruchowo – ortofoniczna „Samochody na sygnale” 

Dziecko porusza się po dywanie w rytm skocznej muzyki.  

Kiedy muzyka ucichnie zatrzymuje się i naśladuje odgłosy pojazdów: 

- policyjny: eeeooo 

- strażacki: iju, iju, iju 

-karetka: iiiooo 

5. Zawód policjant  https://www.youtube.com/watch?v=pzAeFp5UhtY 

https://www.youtube.com/watch?v=pzAeFp5UhtY


6. Filmik: Jak narysować radiowóz https://www.youtube.com/watch?v=AnNDdooveps 

 

7. Zadania bez nudy 

https://www.dropbox.com/sh/n8azr0ay54ij4oy/AADeMDeFQeqJqBxqTYo1feDIa?dl=0&fbclid

=IwAR1NwiF6e68i8dCPn6--YOScWU-rL53M-3j24bh55zluUJs6ingNRWc45kU 

 

8. Rymowanka do nauki na pamięć: 

Ważne numery -Magdalena Franciszkiewicz 

To numery alarmowe, 

dobrze jest je znać. 

Zawsze w głowie są gotowe, 

kiedy może się coś stać. 

997 – już policja jedzie, 

998 – o strażaków proszę, 

999 – pogotowie szybko gna. 

A gdy nie wiesz, gdzie zadzwonić, 

wybierz – 112. 

Przypominamy także o korzystaniu z propozycji zamieszczanych na stronie Misiowej Mamy. 

Codziennie o 19 pojawiają się nowe aktywności na kolejny dzień. 

https://www.facebook.com/anetakone/ 

Zapraszamy na ciekawe spotkania z wrocławskiego ZOO, które można zobaczyć na 

Facebooku #domoweZOO. 

To cykl spotkań edukacyjnych, które odbywają się na żywo na profilu @wroclawskiezoo. 

Celem jest zainteresować zwierzętami odbiorców, głównie dzieci. Pracownicy zoo prezentują 

wybrane gatunki podchodząc do nich z kamerą jak najbliżej się da. Spotkania prowadzone są 

przez opiekuna zwierząt i edukatora, aby jak najciekawiej zaprezentować bohaterów. Każde 

spotkanie kończy się zadaniem domowym np. pracą plastyczną lub zagadką. Transmisje na 

żywo odbywają się dwa razy w tygodniu – środy i piątki, zawsze o godzinie 12:00 

https://www.facebook.com/wroclawskiezoo/?__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARAN0QP2uWxJV8sdSAaPsBykgmLdqu110jk576LIl_YetieSL1X8l6gi9Q850n25Y58bkKT

G2MXcfvBv 
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