
Poniedziałek 12.04.2021 r 

 

I. Zorganizowanie w sali kącika lekarskiego. Zabawa tematyczna U lekarza. I 5, I 6 

II. Dzieci i leki – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej Olek i tabletki na gardło. Cele: rozumienie konieczności zażywania lekarstw i 

spokojnego zachowania się podczas ich brania, poznanie zasad bezpieczeństwa związanych z zażywaniem lekarstw. II 7, III 9, IV 5 

Przebieg: 

I. Zorganizowanie kącika lekarskiego. 

 Zabawa tematyczna U lekarza. ( Tekturowe opakowania po lekarstwach, akcesoria lekarskie np. z zestawów zabawkowych). 

N. inicjuje w kąciku lalek zabawę tematyczną w dom. Podczas zabawy zwraca uwagę dzieci na to, że jedna z lalek źle się czuje. Pyta, co mogą w 

tej sytuacji zrobić. Proponuje zorganizowanie w sali kącika lekarskiego i skorzystanie z pomocy lekarza. Umieszcza w kąciku tekturowe 

opakowania po lekarstwach oraz dostępne akcesoria lekarskie. Jako pierwszy pełni podczas zabawy rolę lekarza. Bada dziecko (lalkę), przepisuje 

leki i udziela wskazówek. Zachęca dzieci do dalszych zabaw. Kolejne dziecko przyjmuje rolę lekarza. 

II. Dzieci i leki – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej Olek i tabletki na gardło.  

Olek nie czuł się zbyt dobrze. Od kilku dni nie chodził do przedszkola. Co prawda gorączka już minęła, ale nadal miał katar i co jakiś czas bolało 

go gardło. Na szczęście nie musiał już leżeć w łóżku. Mama przed wyjściem do pracy dokładnie go zbadała, po czym pozwoliła mu wstać 

i pobawić się klockami. Razem z dziadkiem zbudowali ogromną wieżę 

– Dziadku, może sobie poczytaj, a ja pojeżdżę samochodami – powiedział chłopiec i sięgnął po wyścigówkę. 

– Masz rację, Olku. Dokucza mi dziś kręgosłup. Chętnie chwilkę odpocznę. 

Jak się okazało, dziadek przysnął na fotelu z książką w ręce. Chłopiec starał się zachowywać bardzo cicho. Nagle poczuł, że znowu boli go 

gardło. Na paluszkach poszedł do kuchni i otworzył szafkę, w której mama trzymała pudełko z lekarstwami. Stanął na krześle. Wyciągnął obie 

ręce, ale nadal nie mógł dosięgnąć pudełka. Wspiął się na palce. Nagle krzesło zachwiało się pod jego nogami i Olek upadł na podłogę. 

Rozbudzony i wystraszony dziadek natychmiast przybiegł do kuchni i przytulił mocno wnuka. 



– Nic mi się nie stało, dziadku – powiedział chłopiec przez łzy. – Nie chciałem cię budzić. Znowu boli mnie gardło, więc pomyślałem, że sam 

sobie wezmę jedną tabletkę do ssania. 

– Ale mnie wystraszyłeś, Olku. Najważniejsze, że nic ci nie jest. Dzieci nie mogą same brać lekarstw. Nawet tabletek do ssania. Dlatego mama 

trzyma je tak wysoko. Zobacz, w każdym pudełeczku jest instrukcja, jak dawkować lekarstwo, kiedy należy je brać i w przypadku jakich 

chorób. Wszystko trzeba bardzo dokładnie przeczytać. Jest dużo lekarstw, których dzieciom w ogóle nie wolno podawać, bo mogą zaszkodzić, a 

nie pomóc. 

– Naprawdę, dziadku? Przecież lekarstwa są w takich ładnych i kolorowych pudełeczkach. 

– Naprawdę, Olku. Obiecaj mi, że więcej tego nie zrobisz. 

– Obiecuję, dziadku. Powiem Adzie, gdy wróci z przedszkola, żeby też nigdy nie brała sama lekarstw.  

A mogę zdradzić ci coś w tajemnicy? – wyszeptał do ucha. 

Dziadek pokiwał głową. 

– Może zostanę kiedyś lekarzem tak jak mama, będę badał pacjentów i przepisywał im recepty. 

– To bardzo dobry pomysł. Na początek zbadajmy misia. Coś blado wygląda. Może zaraził się od ciebie. 

 

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 

N. zadaje pytania: 

−− Dlaczego Olek został w domu? 

−− Dlaczego chciał sam wziąć lekarstwo? 

−− Dlaczego dzieci nie powinny same zażywać lekarstw? 

Zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania – Witaminki. ( Kosz wiklinowy lub kartonowe pudełko, kolorowe woreczki (dla każdego 

dziecka jeden woreczek). 

 



Wtorek 13.04.2021 r. 

 

I. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat własnych doświadczeń związanych z wizytą u lekarza. 

Zapamiętaj szczegóły – ćwiczenia pamięci, zapamiętywanie szczegółów przedstawionych na zdjęciu. IV 5, IV 9 

II. Wszystkie dzieci chcą być zdrowe – zajęcia umuzykalniające. Cele: rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie umiejętności 

wokalnych. IV 7 

Przebieg: 

I. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat własnych doświadczeń związanych z wizytą u lekarza. 

(Zdjęcie przedstawiające przychodnię lekarską oraz lekarza przy pracy.) 

N. pokazuje dzieciom duże zdjęcie lub tablicę graficzną przedstawiającą przychodnię lekarską oraz lekarza przy pracy. Dzieci wypowiadają się 

na temat swoich doświadczeń związanych z wizytą u lekarza. Wymieniają po kolei czynności, które należy wykonać przed wizytą lekarską, w 

trakcie wizyty i po niej (np.: rejestracja, spokojne oczekiwanie na wezwanie przez lekarza, wejście do gabinetu, wykonywanie poleceń lekarza, 

opanowanie lęku, uważne słuchanie zaleceń). Zwracają uwagę na strój i narzędzia używane przez lekarza. 

Nazywają je (z ewentualną pomocą N.). 

• Zapamiętaj szczegóły – ćwiczenia pamięci, zapamiętywanie szczegółów przedstawionych na zdjęciu. 

(Zdjęcie przedstawiające lekarza przy pracy.) 

N. pokazuje dzieciom zdjęcie lekarza. Dzieci przez chwilę bardzo uważnie przyglądają się postaci. Następnie N. chowa zdjęcie i zadaje pytania 

związane ze zdjęciem, np. W co był ubrany lekarz? Jakiego koloru miał fartuch? 

II.  Słuchanie piosenki Wszystkie dzieci chcą być zdrowe (sł. i muz. K. Gowik) w wykonaniu N. lub jej nagrania z płyty CD. Rozmowa na temat 

piosenki. Utrwalanie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren. 

 

I. Kto chce zdrowe ząbki mieć, 



musi pastą czyścić je. 

Kto chce cały czysty być, 

wodą z mydłem musi się myć! 

 

Ref.: Wszystkie dzieci chcą być zdrowe 

i wszystkie chcą być grzeczne.  x 2 

Do zabawy wciąż gotowe 

i bardzo bezpieczne. 

 

II. Kto chce zdrowy brzuszek mieć, 

musi dobre rzeczy jeść. 

Kto chce przez ulicę przejść, 

musi z mamą na pasy wejść. 

 

Ref.: Wszystkie dzieci chcą być zdrowe 

i wszystkie chcą być grzeczne.  x 2 

Do zabawy wciąż gotowe 

i bardzo bezpieczne. 

 

N. zadaje pytania dotyczące tekstu piosenki. 

−− W jaki sposób dbamy o nasze ciało? 

−− Czy sposób odżywiania wpływa na nasze zdrowie? 



−− Dlaczego należy się gimnastykować? 

−− Co jeszcze należy robić, żeby być silnym i zdrowym? 

Zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania – Witaminki. 

( Kosz wiklinowy lub kartonowe pudełko, kolorowe woreczki (dla każdego dziecka jeden woreczek). 

N. ustawia z jednej strony sali kosz. Dzieci zbierają do kosza witaminy dla swojego kolegi, który musi wzmocnić organizm po przebytej 

chorobie. Dzieci kolejno, stojąc na wyznaczonej linii, wrzucają do kosza kolorowe woreczki – witaminki dla kolegi. 

 

 

Środa 14.04.2021 r. 

 

I. Zabawa dydaktyczna – Co pomoże chorej mamie? III 8, IV 12 

II. W zdrowym ciele zdrowy duch - zestaw zabaw ruchowych I 8 

Przebieg: 

I. Co pomoże chorej mamie? Zabawa dydaktyczna  

(Opakowania po lekarstwach, zabawki przedszkolne, np.: termometr, dzwonek, nożyczki, butelka po soku, chusteczki higieniczne, zegarek, 

cukierki, komputer, telefon.) 

N. ustawia na stoliku opakowania po lekarstwach oraz inne dostępne rzeczy spośród zabawek przedszkolnych, np.: termometr, nożyczki, 

dzwonek, telefon itd. Opowiada o tym, że wybiera się dzisiaj z wizytą do chorej mamy. Zastanawia się, co powinien ze sobą zabrać. 

Prosi dzieci o pomoc. Dzieci odkładają na bok te przedmioty, które nie przydadzą się chorej mamie. Wyjaśniają przydatność pozostałych 

przedmiotów. 

 

II.W zdrowym ciele zdrowy duch - zestaw zabaw ruchowych  



• Zabawa orientacyjno-porządkowa Kompot owocowy. 

Szarfy w kolorach: niebieskim, żółtym, zielonym (dla każdego dziecka jedna szarfa), krążki w kolorach: niebieskim, żółtym, zielonym, skakanki. 

N. oznacza dzieci szarfami w kolorach: niebieskim (śliwki), żółtym (gruszki), zielonym (jabłka). Na środku sali układa ze skakanek lub z szarf 

duże koło (garnek). Dzieci mające szarfy w jednym kolorze stają obok siebie w wyznaczonym przez N. miejscu. N. mówi, że będzie 

gotował kompot. Podnosi do góry wybrany krążek w kolorze np. niebieskim, żółtym lub zielonym. Dzieci oznaczone szarfami w takim samym 

kolorze jak krążek wchodzą do koła (garnka) i obracają się wolno dookoła własnej osi – raz w jedną, a raz w drugą stronę. W tym 

samym czasie pozostałe dzieci naśladują ręką mieszanie łyżką kompotu. N. może podnosić do góry jeden krążek, dwa krążki lub trzy. Kiedy 

podnosi trzy krążki, wszystkie dzieci wchodzą do środka koła i obracają się wokół własnej osi. 

• Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku – Skok po zdrowie. 

Dla każdego dziecka mała piłka i szarfa w jednym z dwóch kolorów (dowolnych), pojemnik. N. rozdaje szarfy w dwóch kolorach i małe piłki. 

Ustala linie – startu i mety. Dzieci ustawiają się w dwóch rzędach zgodnie z kolorami szarf. Na sygnał N. pierwsze dziecko z każdego 

rzędu wkłada piłeczkę między kolana i, skacząc na dwóch nogach, pokonuje wyznaczoną trasę. Kolejne dziecko może rozpocząć ćwiczenie 

dopiero wtedy, kiedy poprzednie przekroczy linię mety. Po zakończeniu zadania dzieci wkładają piłeczki do pojemnika ustawionego 

za linią mety i ponownie ustawiają się w rzędzie. 

• Zabawa ruchowa z elementem toczenia – Sprawna ręka. 

Plastikowe butelki wypełnione wodą lub piaskiem, dwie piłki. N. dzieli dzieci na dwa zespoły. Wyznacza linię startu. Ustawia slalom z 

plastikowych butelek wypełnionych wodą lub piaskiem. Dzieci kolejno pokonują wyznaczoną trasę slalomem, tocząc piłkę jedną ręką (w jedną 

stronę i z powrotem). Starają się zrobić to jak najszybciej. Kiedy ostatnie dziecko z zespołu wykona zadanie, wszyscy członkowie zespołu 

podnoszą do góry ręce. N. ogłasza zwycięzcę. 

• Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Jaki to owoc? 

Pudełko tekturowe z wyciętym na górze otworem (takiej wielkości, aby mogła zmieścić się w nim dłoń), naturalne lub plastikowe owoce: jabłko, 

gruszka, pomarańcza, śliwka, szarfy (około 10). N. pokazuje dzieciom tekturowe pudełko, do którego wkłada naturalne lub plastikowe 



owoce: jabłko, gruszkę, pomarańczę, śliwkę. Dzieci układają z szarf długą linię. Ustawiają się przed linią w rzędzie. Kolejno przechodzą po niej 

stopa za stopą na drugą stronę. Zatrzymują się, wkładają rękę do pudełka i rozpoznają za pomocą dotyku, jaki owoc trzymają w dłoniach. Podają 

jego nazwę i pokazują owoc innym dzieciom. Odkładają owoc do pudełka i wracają w ten sam sposób co poprzednio. Ustawiają się na końcu 

rzędu. 

 

Czwartek 15.04.2021 r. 

 

I Rozmowa na temat konieczności dbania o higienę jamy ustnej. Zapoznanie z pracą dentysty. I 1 

Ćwiczenie oddechowe z zastosowaniem chusteczek. IV 20 

II. Zdrowo jemy, szybko rośniemy – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem I. R. Salach Zdrowie. Cele: zapoznanie z podstawowymi 

zasadami zdrowego odżywiania, rozwijanie sprawności rachunkowych. IV 12, IV 15, IV 18 

 

Przebieg: 

 

I Rozmowa na temat konieczności dbania o higienę jamy ustnej. Zapoznanie z pracą dentysty. 

( Dwie wycięte z białego papieru sylwety zębów: pierwsza – cały ząb biały, druga – biały ząb z czarnymi plamami; zdjęcie przedstawiające 

gabinet dentystyczny). 

N. pokazuje dzieciom dwie wycięte z białego papieru sylwety zębów: jedną przedstawiającą zdrowy, biały ząb i drugą, przedstawiającą ząb z 

czarnymi plamami. Pyta dzieci, czym różnią się te sylwety. Nawiązuje do higieny jamy ustnej i pracy dentysty. Zapoznaje z kolejnymi 

etapami mycia zębów. Zachęca dzieci do systematycznego przeglądu zębów w gabinecie stomatologicznym. 

• Ćwiczenie oddechowe z zastosowaniem chusteczek. (nagranie spokojnej muzyki, chusteczka higieniczna dla każdego dziecka) 



N. wręcza każdemu dziecku chusteczkę higieniczną. Dziecko trzyma chusteczkę przed sobą w obu dłoniach. Unosi ją lekko do góry. Przy 

dźwiękach spokojnej muzyki kieruje strumień powietrza na chusteczkę (dmucha), starając się wprowadzić ją w ruch. Następnie 

wykonuje to samo ćwiczenie, ale trzyma chusteczkę jedną ręką, potem drugą ręką. 

 

II. Zdrowo jemy, szybko rośniemy – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem I. Salach Zdrowie. 

Zabawa na powitanie. 

Dzieci siedzą w kole. N. wita dzieci, które lubią mleko, sery, ziemniaki, pomidory itd. Dzieci, które czują się powitane, wstają i się kłaniają. 

 

Słuchanie wiersza I. Salach Zdrowie. 

Wszystkie dzieci chcą być zdrowe 

wiosną, latem czy jesienią 

i dlatego o tej porze 

witaminy sobie cenią. 

Tomek zjada liść sałaty, 

jabłko chrupie mała Ania, 

a rzodkiewki i ogórki 

na surówkę potnie Hania. 

Grześ surówkę palcem trąca, 

wcale miska go nie nęci. 

Zjadaj, Grzesiu, będziesz zdrowy, 

trzeba tylko trochę chęci. 

Zjedz surówkę, to urośniesz 



– ale Grzesio robi miny 

i nie wierzy, że w tej misce 

siedzą same witaminy. 

 

Rozmowa na temat wiersza. 

N. zadaje pytania: 

−− Co trzeba jeść, aby być zdrowym? 

−− Jakie nazwy warzyw i owoców zostały wymienione w wierszu? 

−− Z czego można zrobić surówkę lub sałatkę? 

−− Gdzie Grześ mógł znaleźć witaminy? 

• Ćwiczenia klasyfikacyjne – Wiemy, co jemy. 

Zdjęcia różnych produktów spożywczych, warzyw i owoców (jedno zdjęcie dla dziecka), obręcze w kolorach czerwonym i zielonym. 

N. rozkłada przed dziećmi wycięte zdjęcia różnych produktów spożywczych, warzyw i owoców oraz dwie obręcze w kolorach czerwonym i 

zielonym. Dzieci kolejno wybierają po jednym zdjęciu i wkładają je do zielonej obręczy, jeśli uważają, że produkty przedstawione na 

nich są zdrowe, lub do czerwonej obręczy, jeśli uważają, że ich spożywanie nie służy zdrowiu. 

• Dokonywanie zakupu zdrowych produktów. 

(Koperty ze zdjęciami różnych produktów spożywczych: zdrowych i niezdrowych, w każdej kopercie musi być nie mniej niż 6 zdjęć zdrowych 

produktów; liczba niezdrowych produktów nie jest tak istotna, gdyż każde dziecko wkłada do koszyka tylko zdrowe produkty), 

kartka z naklejoną sylwetą koszyka, na której, na dole, są narysowane kropki (od 1 do 4) dla każdego dziecka. 

N. zaprasza dzieci na zakupy. Informuje, że kupować będzie można tylko zdrowe produkty. 

Układa przed sobą koperty ze zdjęciami różnych produktów spożywczych (zdrowych i niezdrowych). Każde dziecko otrzymuje naklejoną na 

kartkę sylwetę koszyka, na której, na dole, są narysowane kropki (od 1 do 4). Dzieci liczą kropki, a następnie wyszukują tyle samo obrazków ze 



zdrowymi produktami i wkładają je do koszyka (nakładają na sylwetę koszyka, nie naklejają). Sprawdzają, czy wszyscy wykonali zadanie 

poprawnie. Jeśli nie, pomagają sobie wzajemnie i układają poprawną liczbę zdrowych produktów. Następnie dzieci kolejno wymieniają głośno 

wszystkie zdrowe produkty, owoce i warzywa, które udało się im kupić. Kiedy będzie już znana lista zakupów wszystkich dzieci, wtedy 

poszukują wszystkich produktów, które powtarzają się w każdym koszyku. 

 

 

Piątek 16.04.2021 r. 

 

I Gdzie kupujemy lekarstwa? zabawa dydaktyczna II 7, III 9, IV 5 

II Zdrowe śniadanko- praca plastyczna IV 8 

 

Przebieg: 

 

I. Rozpakowanie paczki. Omówienie jej zawartości oraz przeznaczenia. 

( Tekturowe pudełko, wybrane opakowania po lekach, butelka po syropie, opakowanie po tabletkach na gardło, do ssania, opakowanie po maści 

rozgrzewającej, termometr elektroniczny, zdjęcie apteki, ulotki informacyjne dołączane do leków.) 

N. nawiązuje do tematyki, stawia przed dziećmi paczkę z opakowaniami po lekarstwach. Wybrane dzieci podchodzą kolejno do N., wyjmują z 

paczki po jednym przedmiocie i podają jego nazwę. Kiedy cała zawartość paczki znajdzie się na stoliku, N. pyta, komu wszystkie te rzeczy mogą 

być przydatne i gdzie można je kupić. Pokazuje zdjęcie apteki. Kolejno wyjmuje z każdego opakowania (po syropie, po tabletkach na gardło 

i po maści rozgrzewającej) ulotkę informacyjną i mówi, co się na niej znajduje. Akcentuje fragment, w którym jest mowa o tym, że leki należy 

chronić przed dziećmi. Pyta, czy dzieci przyjmowały jakieś lekarstwa podczas choroby i kto je im podawał. Nawiązuje do 



niebezpieczeństwa związanego z zażywaniem leków lub zabawą nimi bez zgody i nadzoru dorosłych. Przypomina, że  należy bardzo dbać o 

swoje zdrowie, m.in. poprzez codzienną gimnastykę i zdrowe odżywianie. 

 

II  Zdrowe śniadanko- praca plastyczna 

(Papierowy talerzyk dla każdego dziecka, koperty ze zdjęciami różnych produktów spożywczych zdrowych i niezdrowych dla każdego dziecka. 

Dzieci pracują indywidualnie. N. wręcza każdemu dziecku papierowy talerzyk oraz ten sam zestaw zdjęć co w poprzednim ćwiczeniu. Dzieci 

planują zdrowe śniadanie – układają zdrowe produkty na talerzykach. Po zakończeniu pracy każde dziecko prezentuje pozostałym 

dzieciom swoje menu. Dzieci uzasadniają, dlaczego wybrały dane produkty. W razie potrzeby mogą dorysować na swoich talerzykach brakujące 

produkty. 

 

Praca indywidualna obejmująca rozwój mowy: 

• Ćwiczenie mięśni aparatu mowy w zabawie „Miś łakomczuch” 

Zadaniem dziecka jest naśladowanie czynności misia jedzącego miód (ćwiczenie języka i warg). 

 -Dziecko naśladuje misia jedzącego miód –zlizuje miód ze spodeczka  (mocno wyciąga język) 

-Miód bardzo smakuje. Mniam, mniam –mlaska. 

-Na pyszczku misia zostało jeszcze trochę miodu. Miś zlizuje go starannie językiem. 

Dziecko potrzebuje: mały talerzyk, miód. 

 

Praca indywidualna obejmująca rozwój umiejętności szkolnych. 

• Wykonanie sałatki owocowej – zabawy badawcze. 

Naturalne owoce: pomarańcze, kiwi, mandarynki, banany, plastikowe nożyki, papierowe talerzyki, duża miska (najlepiej przezroczysta), 

łyżka.  



Prezentujemy na ilustracji wybrane owoce, zadaniem dziecka jest wypowiedzenie nazwy owocu, podział nazwy na sylaby.  

Prezentujemy kolejne etapy przygotowania sałatki owocowej. 

Zachęcamy dzieci do samodzielnego przygotowania sałatki owocowej. Układamy na stoliku pomarańcze, kiwi, mandarynki, banany. 

Dzieci myją owoce. Dotykają skórki, którą są pokryte owoce. Opisują swoje wrażenia. Następnie przy pomocy dorosłego obierają 

mandarynki, kiwi i pomarańcze, a samodzielnie – banany. Porównują, z którego owocu najłatwiej było zdjąć skórkę, która skórka była 

najgrubsza. Plastikowymi nożykami kroją wszystkie owoce na małe części na papierowych talerzykach. Sprawdzają, które z nich kroi się 

łatwo, a które trudno. Zastanawiają się dlaczego. Przyglądają się nasionom pomarańczy, mandarynki i kiwi. Porównują je. Następnie 

wkładają wszystkie składniki do miski i mieszają je łyżką. 

 

 

 


