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Grupa Motylki
Kto dba o nasze zdrowie? 

1. Zagadki słuchowe Co wolą nasze uszy? Dzieci słuchają nagrań odgłosów przyjemnych (np.: 
szumu morza, śpiewu ptaków, muzyki relaksacyjnej, szumu drzew) i nieprzyjemnych dla naszych 
uszu (np.: odgłosów ruchu ulicznego, pracującej wiertarki, hałasujących dzieci, skrzypienia drzwi, 
bardzo głośnej muzyki). Określają, co to za odgłosy; wypowiadają się na temat, które z nich są 
przyjemne dla naszych uszu i chętnie ich słuchamy, a które – nieprzyjemne.

2. Rozmowa na temat pracy lekarzy.

• Wspólne nazywanie poszczególnych lekarzy.
• Zwracanie uwagi na to, że nie należy bać się wizyty u lekarza; wyjaśnianie, dlaczego. 

Zabawa klasyfikacyjna Co jest potrzebne lekarzowi do pracy? Dzieci oglądają rozłożone przed nimi
obrazki różnych przedmiotów; rozpoznają je i nazywają. Wybierają spośród nich te, które kojarzą 
im się z pracą lekarza, np. termometr, stetoskop, biały fartuch, recepta, i uzasadniają swój wybór. 
Słuchają stetoskopem odgłosów pracy serca swoich rodziców.

Zapoznanie z nazwami specjalności wybranych lekarzy. Przedstawiamy proste sytuacje, a dzieci 
próbują powiedzieć, do jakiego lekarza wybrałyby się w danej sytuacji. W razie trudności 
pomagamy znaleźć prawidłowe rozwiązanie. Np. Janka bardzo boli ząb – dentysta; Ola przewróciła
się i złamała nogę – ortopeda; Anię boli głowa i ma wysoką gorączkę – pediatra; Antka bolą oczy i 
źle widzi – okulista; Tomkowi wyrosło coś w nosie, boli go gardło i uszy – laryngolog. Dzieci 



powtarzają nazwy specjalności lekarskich; dzielą te nazwy na sylaby i różnicują pierwszą głoskę w 
poszczególnych słowach.

3. Smakowite myszki – wykonanie zdrowej przekąski z naturalnych produktów.
Zagadki dotykowe Co jest w koszyku? Stawiamy przed dziećmi koszyk przykryty chustką; 
zapraszamy dzieci do zabawy w rozpoznawanie, jakie produkty znajdują się w koszyku. Kolejno 
wyjmujemy z koszyka produkty, a dzieci z zawiązanymi oczami rozpoznają za pomocą dotyku, co 
mają w ręce, np. szczypiorek, rzodkiewkę, sałatę, jajko (ugotowane na twardo), marchewkę, jabłko.

Wykonanie przekąski Nasze myszki. 
• Zaproponowanie wykonania z naturalnych produktów smacznych myszek, które mogą stanowić 
przekąskę podczas rodzinnych spotkań i zachęcić dzieci do spożywania zdrowych produktów w 
ciekawej postaci. 
• Podkreślenie znaczenia higienicznego przygotowania różnych potraw oraz podania ich w ciekawy
sposób. 
• Pokaz i omówienie sposobu wykonania myszki zdrowej przekąski.
• Przygotowanie stanowisk pracy; zadbanie o higienę.
• Samodzielne działania dzieci. 

Proponuję zabawy z dzieckiem na świeżym powietrzu, wspólne spacery, obserwowanie zmian 
zachodzących w przyrodzie. 

 


