
 

Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Kutnie  

Nauczanie zdalne  

Grupa starszaków 

 21.04.2020 

 

Temat: Chronimy się przed chorobami 

Obowiązująca piosenka : „Idziemy do lekarza” 

https://www.youtube.com/watch?v=5_NIrSmSY9A 

 

1. „Wskocz do hula-hoop” – zabawa ruchowa. Dzieci biegają- możecie pobawić się w 

ogrodzie  Na jedno klaśnięcie dzieci wskakują do obręczy na jednej nodze. Na dwa 

klaśnięcia – wskakują do obręczy obunóż. Na trzy – wskakują do obręczy obunóż 

bokiem. 

2.  „W gabinecie lekarskim” – zabawa tematyczna, poznanie zawodu lekarza i jego 

pracy. Do zabawy można wykorzystać gotowe zestawy typu „mały lekarz”, jak 

również bezpieczne przedmioty, takie jak: gaziki, bandaże, plastry, butelki z tworzyw 

sztucznych po lekach, strzykawki bez igieł. W zabawie dzieci wykorzystują własne 

doświadczenie w roli małych pacjentów oraz stosują odpowiednie słownictwo 

https://www.youtube.com/watch?v=5_NIrSmSY9A


dotyczące objawów (np. ból, gorączka, wysypka, kaszel, katar), jak również nazw 

chorób (np. angina, grypa, przeziębienie). Wielokrotnie powtarzają czynności oraz 

prawidłowo podają ich nazwy (badanie, osłuchiwanie, mierzenie temperatury) oraz 

przedmioty (stetoskop, termometr, strzykawka). 

 

 



 



 

 



 

3. Karta pracy str. 3- załącznik 

 

4. „Ta brzydka bakteria, ten okropny wirus” – twórcza realizacja wyobrażeń na temat 

wyglądu bakterii i wirusów, łączenie technik plastycznych: wydzieranka, wypełnianie 

plasteliną, malowanie, przyklejanie fragmentów włóczki, sznurka itp. 

 

 

5. „Magiczny plaster do zadań specjalnych” – zabawa badawcza, poznawanie 

właściwości i zastosowania plastra opatrunkowego. Dzieci oglądają, rozwijają, 

przyklejają, badają różne plastry (jakie tylko posiadają w domu). Porównują między 

sobą różne rodzaje plastrów: opatrunkowych, ochronnych, na rolce, specjalistycznych 

(np. na pięty) itp. Dostrzegają zróżnicowanie rozmiarów, materiałów, przeznaczenia. 

Zastanawiają się nad nowymi możliwościami i zastosowaniami plastrów, np. 

w zabawie. 

 

6. Numer alarmowy na Pogotowia Ratunkowego- proszę zapoznać / przypomnieć 

dziecku numer. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



7. „Zdrowy – zdrowszy – najzdrowszy” – zabawa słownikowa, tworzenie 

przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym. Rodzic inicjuje zabawę, 

wypowiadając ciąg przymiotników:  

stopniowanie regularne: 

 np. smaczny – smaczniejszy – najsmaczniejszy;  

zdrowy – zdrowszy – najzdrowszy; 

 szybki – szybszy – najszybszy;  

ładny – ładniejszy – najładniejszy,  

 

stopniowanie nieregularne:  

np. duży – większy – największy; 

zły – gorszy – najgorszy;  

dobry – lepszy – najlepszy;  

 

stopniowanie opisowe:  

np. chory – bardziej chory – najbardziej chory;  

znany – bardziej znany – najbardziej znany.  

 


