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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 21 kwietnia 2020 roku - wtorek 

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 
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1 Edukacja 
przedszkoln
a 

T: W GABINECIE LEKARSKIM 
I. Wycieczka do gabinetu lekarskiego. 
1. �Rozmowa na temat wyposażenia gabinetu lekarskiego i właściwego zachowania się podczas wizyty 
u lekarza. 
Film- „Kajtuś u lekarza”. https://www.youtube.com/watch?v=Zhk_2tHm8EM , aby przybliżyć zagadnienie 

proponuję jeszcze film: 
https://www.youtube.com/watch?v=bUUnYxCSXJM 
 
2. „Kącik lekarski” – zabawa tematyczna. 
- Dzieci urządzają kącik lekarski. Zabawa z dzieckiem. 
 Dzieci opiekujące się chorym (lalką, misiem, pajacykiem) przychodzą z nim do lekarza 
i opisują objawy choroby. �Lekarz ustala, co dolega choremu: bada go i zaleca lekarstwa oraz ich 
dawkowanie. Opiekun troszczy się o chorego w domu. 
3. „Ada opowiada” – układanie ilustracji do opowiadania. (W. – „Wizyta w gabinecie lekarskim” nr 44) 
Dziś jest wyjątkowy dzień. Ada nie idzie do przedszkola, bo ma wyznaczoną wizytę w gabinecie lekarskim. 
Razem  z tatą odwiedzi  lekarza pediatrę. Wszystkie dzieci z grupy Gdy mają obowiązkowe badania 
lekarskie. Trzeba sprawdzić, czy starszaki są zdrowe i mogą po wakacjach iść do szkoły. Gdy tylko dziewczynka 
weszła do gabinetu, pani pielęgniarka zważyła ją na wadze lekarskiej i zmierzyła jej wzrost. 
Potem pani doktor wzięła tablicę do badania wzroku i sprawdziła, czy Ada dobrze widzi. Dziewczynka 
bardzo się zdziwiła, gdy pani doktor posadziła ją na krześle, stanęła za nią z tyłu i szeptem zaczęła opowiadać 
bajkę. Okazało się, że było to badanie słuchu. �da usłyszała całą historię. Potem pani pielęgniarka 
poprosiła �Adę, żeby dziewczynka wrzuciła małą piłeczkę do koszyczka, a dużą piłkę kopnęła do namalowanej na 

ścianie bramki. To badanie miało wykazać, czy Ada jest praworęczna czy leworęczna. Teraz Ada wie, po której 

stronie ławki powinna usiąść w szkole, żeby jej nikt nie przeszkadzał w rysowaniu 
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i pisaniu. Na koniec wizyty pani doktor rozmawiała z dziewczynką i z jej tatą na temat ulubionych zajęć 
Ady. Całe badanie nic a nic nie bolało. Okazało się, że Ada jest zdrowa i może pójść do szkoły. Pani doktor 
pochwaliła dziewczynkę, że dużo czasu spędza na powietrzu i nie objada się słodyczami. 
R� �ozmowa na temat opowiadania: 
– Dlaczego �da wybierała się z tatą do lekarza pediatry? 
– Jakie badania zrobiono  Adzie? 
– Jakie sprzęty do badań widziała  Ada w gabinecie lekarskim? 
– Kto z was był już na takim badaniu? 
– �akie badania przeprowadzono wam w gabinecie lekarskim? 
– �Jak myślicie, dlaczego sześcioletnim dzieciom robi się takie badania? 
Dzieci na podstawie ułożonej ilustracji układają swoje opowiadania. 
4. Czego słucha lekarz przez słuchawki? 
Opowiadamy dzieciom: Zawsze kiedy przyjdziecie z rodzicami z wizytą do lekarza, usłyszycie pytania: 
�Co dziecku dolega? Na co się skarży? �Czy dziecko gorączkuje? Następnie lekarz osłuchuje was, 
przykładając słuchawki, czyli stetoskop, do klatki piersiowej i pleców. Słucha, jak bije serce, w jaki sposób 
powietrze wdychane przez was dociera do płuc. Dzieci przykładają dłonie do serca, szukają tętna na nadgarstku. 
W ciszy wsłuchują się w rytmiczne uderzenia. � 
II. Waga i ważenie – zabawa dydaktyczna. 
1. Swobodne wypowiedzi dzieci na określony temat. 
 Dzieci wypowiadają się  swobodnie  na temat wykorzystania wagi. 
 Zachęca do odpowiedzi na pytanie: Gdzie możemy się zważyć? Dzieci wymieniają: w domu, w gabinecie 
lekarskim. 
� Prezentuje wagę łazienkową i prosi, aby dziecko się zważyło. 
 
�Zapoznajemy dzieci z różnymi rodzajami wag, prezentując np. wagę szalkową, łazienkową, 
kuchenną itd. (realne modele i część ilustracji wag). 
Dzieci oglądają wagi i wypowiadają się na temat tego, czy widziały już takie wagi i gdzie. 
https://www.youtube.com/watch?v=7KCjTTRDZug 
 
Różne rodzaje wag: 
 
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02XwKm973I6rdRuLUO6ySASCOMziQ:1587118456031&q=r%

C3%B3%C5%BCne+wagi&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwid0qb-nO_oAhV

EsKQKHRprArIQsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=654 
 
Zachęca dzieci do rozmowy, zadając pytania: C�zy tylko �ludzie się ważą? �W jakich sytuacjach potrzebna 
jest waga? (K. P. 4 s. 18 z. 1) 
2. Ważymy zabawki – konstruowanie wagi. 
Możemy razem z dzieckiem zrobić prowizoryczną wagę, potrzebujemy: prosty patyk o długości 
około 30 cm (listewka), dwie takie same torebki foliowe (przezroczyste), taśmę samoprzylepną, sznurowadło. 

https://www.youtube.com/watch?v=7KCjTTRDZug


 
Dziecko  trzyma patyk, a my  przygotowujemy torebki i  je mocujemy. Opowiadamy, e� �by na tej wadze 

można było ważyć, trzeba zrobić uchwyt. Najpierw znajdźcie środek patyka. Można zrobić to tak. ( pokazujemy 

kładąc patyk na  palcu i przesuwając go do momentu uzyskania równowagi). W tym miejscu  przymocowujemy 

sznurowadło i waga będzie gotowa. 
3. Ważenie zabawek. 
Dziecko wybiera zabawkę . Wkłada ją do jednej torebki foliowej. Patrzymy na ramiona wagi i wkładamy do 

drugiej torebki tyle klocków, aby ramiona wagi były ustawione równo. Sprawdzamy ile klocków waży lalka a ile 

inna zabawka. ( dzieci mogą się bawić według własnych pomysłów). 
4. Co jest cięższe? - określanie ciężaru. (K.P.4.s.18z.2) 
 
Życzę miłej zabawy. 
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1 Język angielski 

S: Yummy!- Poznajmy nazwy kolejnych produktów 

żywnościowych, mówimy o tym co najbardziej lubimy jeść.  

 

Słownictwo czynne:  

Bread- chleb 

Cheese- ser 

Ham- szynka 

Lettuce- sałata 

Sandwich- kanapka 

 

książka 
Małgorzata 

Grzegorczyk 



Wykonam zadania: 

1/56 Posłuchaj i powtórz: 

https://cutt.ly/jyqfLiJ 

2/56 Posłuchaj, zaśpiewaj i wskaż.  

https://cutt.ly/syqfBNr 

4/57 Posłuchaj i naklej( naklejki znajdują się w książce) 

https://cutt.ly/Myqf02G 

5/57 Narysuj owoce, warzywa i inne produkty spożywcze, które lubisz i je 

nazwij. Spróbuj wymienić ich kolory.  
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