Kochane Biedroneczki!
Drodzy Rodzice!

Dzisiaj porozmawiamy o miejscach, w których możemy uzyskać pomoc i osobach w nich
pracujących. Pomyśl teraz chwilkę i odpowiedz na pytanie: Kto może udzielić pomocy, gdy
czujemy się źle? Brawo! Tak, masz rację. Wśród osób które nam pomogą, gdy zdrowie
szwankuje jest przede wszystkim lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny. Są to bardzo
ważne osoby.

ŚRODA - 14.04.2021 r.
Temat zajęć: „U lekarza”.
Cele operacyjne:
Dziecko:
- poznaje osoby i instytucje, które udzielają pomocy medycznej,
- swobodnie wypowiada się na podany temat,
- rozwija uwagę i percepcję słuchową,
- rozwija sprawność grafomotoryczną,
- ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową podczas wykonywania
zadań w kartach pracy.
1. Powitanka „Wszyscy są witam Was” – usiądźcie z rodzicami wygodnie naprzeciw siebie
i zaśpiewajcie powitankę, którą często śpiewamy w przedszkolu:
https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
Wszyscy są, witam was!
Zaczynamy już czas!
Jestem ja,
jesteś ty,
raz, dwa trzy!

(klaskanie na przemian w swoje ręce i o kolana)
(klaskanie na przemian w swoje ręce i o kolana)
(wskazujemy na siebie)
(wskazujemy na mamę lub tatę)
(trzy razy klaszczemy w dłonie taty lub mamy)

Biedroneczko pamiętasz naszą rymowankę – powitankę? Spróbuj powtórzyć ją samodzielnie
pokazując odpowiednio gesty. Brawo! Świetnie sobie poradziłeś!
O zdrowie dbamy, rączkami się witamy!
Tak o zdrowie dbamy, że nóżkami się witamy!
I kończąc powitanie, siadamy na dywanie.

(machamy rączkami)
(tupanie w miejscu)
(klaskanie w dłonie)

2. „U lekarza” - swobodne wypowiedzi.
Biedronko, czy pamiętasz swoją ostatnią wizytę u lekarza? Opowiedz mamie lub tacie o tym,
jak się wtedy czułeś/aś – dobrze czy nieswojo? Jak wyglądał gabinet lekarski? Jakie przybory
i przyrządy widziałeś w gabinecie? Jakie czynności wykonał lekarz? Zastanów się chwilkę
i odpowiedz na pytanie jak powinniśmy się zachowywać w poczekalni i u lekarza?
a) Możesz teraz obejrzeć bajkę „Kajtuś idzie do lekarza”
https://www.youtube.com/watch?v=B2hTgJtMs9A
b) Posłuchaj też ciekawej piosenki Domisie – Idziemy do lekarza
https://www.youtube.com/watch?v=5_NIrSmSY9A
c) A teraz powtórka z wczorajszych zajęć – przybory lekarskie, obejrzyj krótki i ciekawy
filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=sIQdpfHvvRk
3. Zabawa „Opowiedz mi, co tak brzmi?” – ćwiczenia słuchowe.
Do tej zabawy potrzebne będą różne przedmioty: pęk kluczy, monety, blaszane pokrywki,
łyżeczka i szklanka, papier (darcie papieru) oraz ręce i nogi: klaskanie, szuranie nogami.
Rodzic ukryty za firanką 😊, posługuje się różnymi przedmiotami, a dziecko odgaduje co
wydaje taki dźwięk.
4. Pani doktor i chłopiec – obrazek w Kartach Pracy str. 48.
Przedszkolaczku, obejrzyj obrazek poniżej i odpowiedz na pytania:
- Gdzie jest chłopiec? Co on robi?
- Co się stało chłopcu?
- Kto stoi obok chłopca?
- Jak wygląda pani doktor?
- Co wisi na ścianie w gabinecie lekarskim?
- Do czego służy taka tablica?
- Czy wszystkie obrazki mają swoje pary?

5. Droga do lekarza – labirynt – Karta pracy str. 47
Przedszkolaczku, pomóż chłopcu odnaleźć drogę do lekarza.

6. Zabawa tradycyjna przy piosence Kółko graniaste
Kółko graniaste,
Czworokanciaste,
Kółko nam się połamało,
Cztery grosze kosztowało,
A my wszyscy bęc! (dzieci i rodzice kucają, upadają na dywan)

7. Zadanie dodatkowe dla chętnych – Apteczka pierwszej pomocy.
Do wykonania apteczki potrzebna będzie czarna kartka papieru, opcjonalnie do wydruku i
wycięcia KARTA 1 i KARTA 2. Możesz również samodzielnie narysować elementy
zestawu.

Źródło: http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/05/apteczka-pierwszej-pomocy-praca.html

ŻYCZYMY WSZYSTKIM
NASZYM PRZEDSZKOLAKOM DOBREJ ZABAWY!

Pani Julia i Pani Sandra

