
Dzień dobry kochani 

W tym tygodniu zapoznamy się z zawodem lekarza. 

Proszę przeczytać dziecku opowiadanie, poniżej znajdują się ilustracje dotyczące treści.

„Przeziębienie Krzysia” I.Salach

-Co się dzieje z Krzysiem? –zaniepokoiła się pani Hania. –Od kilku dni nie 
przychodzi do przedszkola!
-Przeziębił się i musi leżeć w łóżku –odpowiada Basia –Jest bardzo chory. –
odwiedzasz go Basiu? –zapytała pani.
-Tak –kiwnęła głową dziewczynka –opowiadam mu codziennie o tym, co się 
wydarzyło w przedszkolu –dodała zadowolona.
-W takim razie opowiedz nam co słychać u Krzysia? –powiedziała pani.
-Jest bardzo smutny –Basia opuściła nisko głowę –bo rozchorował się z własnej
winy.
-Z własnej winy? –zdziwiła się pani.
-Tak –Basia znowu kiwnęła głową –gdy wychodził na dwór nie założył czapki ani
szala. Dlatego teraz cierpi z tego powodu. –Basia zamyśliła się.
Rzeczywiście -zgodziła się pani –to bardzo smutne. Nie słuchał mamy i przeziębił się.
-I musi jeść gorzkie lekarstwa –skrzywił się Piotruś –Brr!
-Takie gorzkie to one nie są –uśmiechnęła się Basia. –Musi pić dużo Herbaty z lipy. I 
jego mama zrobiła mu syrop z cebuli.
-Syrop z cebuli? –zdziwiły się dzieci –A co to takiego?
-No cóż... –powiedziała pani Chorobę leczy się nie tylko lekarstwami z apteki.
Przeziębienie można wyleczyć domowymi sposobami, pijąc herbaty ziołowe, syrop z
cebuli  i  cukru albo syrop z czerwonego buraczka.  Nawet największy kaszel można
wyleczyć takimi syropami.
-A czy te syropy są dobre? –zapytały dzieci.
-Możemy spróbować –roześmiała się pani –przyniosę cebulę i buraczki, i zrobimy
z nich syropy.
-Ale jak? –nie dawały spokoju dzieci.
-Oj, to bardzo proste –powiedziała pani. Cebulę trzeba pokroić w plasterki,
położyć na talerzyku, posypać cukrem i postawić tam gdzie jest ciepło. Po kilku godzinach 
wypłynie z niej słodki sok.
-A buraczek, buraczek? –niecierpliwił się Piotruś
-Z buraczkiem jest tak –ciągnęła pani –trzeba go umyć i wydrążyć dużą dziurę w środku. Do 
tej dziury nasypać cukru i czekać aż wypłynie czerwony sok.
-To ja powiem o tym mamie Krzysia –powiedziała Basia z wypiekami na
policzkach.
-Świetnie –odpowiedziała jej pani –na pewno mu nie zaszkodzi. A jeżeli pomoże,



to trochę dzięki nam Krzysio prędzej wyzdrowieje. 
Dzieci były bardzo zadowolone.

Pytania:

-Dlaczego Krzysiu nie przychodził do przedszkola?

-Kto nam pomaga gdy jesteśmy chorzy?

-Dlaczego Krzysiu zachorował?

-Jakimi sposobami można wyleczyć chorobę?







Na planszy poniżej znajdują się przybory potrzebne do pracy lekarzowi, przyjrzyj 
się uważnie.

Stetoskop 

Szpatułka 

Kozetka 

Waga 

Strzykawka

Co znajduje się w gabinecie lekarskim?

-Kiedy chodzimy do lekarza?

-Jak należy zachowywać się u lekarza?





Lekarz pediatra- zajmuje się chorymi dziećmi.



Lekarz ortopeda zajmuje się urazami i złamaniami kości.



Lekarz okulista bada nam wzrok.



Lekarz dentysta dba o nasze zęby.



Materiał dodatkowy

Zadbajmy o nasze zęby. Co jest potrzebne do codziennej pielęgnacji zębów? Posłuchaj 
piosenki. Proszę o skopiowanie linku do przeglądarki internetowej.

https://www.youtube.com/watch?v=dhIqJFwQ7tM

https://www.youtube.com/watch?v=dhIqJFwQ7tM




Pokoloruj i nazwij przedmioty potrzebne lekarzowi.

Przypomnij sobie piosenkę z przedszkola, pokazuj części ciała.

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
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