
UCZYMY ZDALNIE 

Korowód Zawodów- 04.05- 08.05.2020 

 

PONIEDZIAŁEK  04.05.2020 

Poznajemy zawody - LEKARZ. 

WSZYSCY: 

ZADANIE 1.  

• Rodzic czyta dziecku wiersz „A jak będę już dorosła” Danuty Wawiłow 

 

Jak mi ręce urosną, 

jak mi nogi urosną, 

jak już będę dorosła 

i wysoka jak sosna, 

to zostanę, zostanę, zostanę… no, kim? 

To na pewno zostanę lekarzem! 

Przyjdę w białym fartuchu, 

mamie zajrzę do ucha, 

tatę klepnę po brzuchu, 

powiem: ,,Trzymaj się, zuchu!”, 

i zapiszę, zapiszę, zapiszę… no, co? 

I zapiszę paskudne lekarstwo! 

Co mi płacze i krzyki! 

Będę robić zastrzyki! 

Będę strasznie się trudzić! 

A jak już mi się znudzi, 

to zostanę, zostanę, zostanę… no, kim? 

To zostanę okrutnym piratem! 

Nie posłucham się taty. 

Będę strzelać z armaty, 

będę w worku pękatym 

przechowywać dukaty, 

będę straszną mieć brodę i pistolet… i co? 

I piracką przepaskę na oku! 

Co mi wiatry i burze! 

Mogą trwać jak najdłużej! 

Niechaj żyją podróże! 

A jak nimi się znużę, 

to pojadę, pojadę, pojadę… no, gdzie? 

To pojadę z powrotem do mamy! 

Danuta Wawiłow 

• Rozmowa na temat wiersza. Przykładowe pytania: Kim chciałaby zostać dziewczynka 

z wiersza? Jakie znasz zawody? Kim chciałbyś zostać w przyszłości? 

• Zabawa dydaktyczna: pokazujemy dziecku kolorowankę lekarza- krótko omawiamy 

co robi lekarz, dziecko ma za zadanie pokolorować kolorowankę i przykleić ją na 

większą kartkę, następnie nazwać, wyciąć i przykleić atrybuty lekarskie (w razie braku 



drukarki możemy wykorzystać zabawkowego lekarza lub wykonane przez siebie 

rysunki)  
TRUDNE  

• Dziecko dodatkowo odczytuje i przyporządkowuje napisy do atrybutów, wykonujemy 

ćwiczenia takie jak: głoska na początku wyrazu, głoska na końcu wyrazu, zaznaczamy 

spółgłoski, zaznaczamy samogłoski, określamy ilość głosek w wyrazach, dzielimy na 

sylaby, układamy zdanie z wyrazem lekarz składające się z czterech słów.  
WSZYSCY 

• Posłuchajmy razem z dzieckiem piosenki w wykonaniu Domisiów „Idziemy do 

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

 

 

DRODZY RODZICE I DZIECI!! 

Zadanie dodatkowe, ale równie ważne, a może i ważniejsze. Prosimy o 

wykonanie laurek w ramach podziękowania dla naszych tyskich lekarzy , 

zdjęcie przesyłamy na adres mailowy przedszkola. My umieścimy laurki na 

naszej stronie, fb oraz najciekawsze wydrukujemy/prześlemy/ przekażemy 

odpowiednim instytucjom. Na zdjęcia prac czekamy dziś do wieczora! 

Gorąco zachęcamy!!! 

 

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