
Zapraszamy na edukację artystyczną: 

Temat dnia: „Pracownicy służby zdrowia”- praca plastyczna, zabawy 

rytmiczne 

Cele:                                                                                                                                          

-  rozwijanie zainteresowań plastycznych; kształtowanie wyobraźni i twórczej 

aktywności                                                                                                                      

- rozwijanie sprawności motoryki małej                                                                      

- poznawanie zawodów                                                                                            

- doskonalenie poczucia rytmu        

                                                                                                                        

1. Słuchanie wiersza: „Nasze zdrowie” B. Lewandowskiej. 

 

Doktor Rybka niech nam powie 

Jak należy dbać o zdrowie!  

Kto chce prosty być jak trzcina, 

Gimnastyką dzień zaczyna! 

 

Całe ciało myje co dzień 

Pod prysznicem, w czystej wodzie. 

Wie, że zęby białe czyste 

Lubią szczotkę i dentystę! 

 

Pije mleko, wie, że zdrowo 

Chrupać marchew na surowo.  

Kiedy kicha czysta chustka 

Dobrze mu zasłania usta. 

 

Chcesz, to zobacz, jak jeść jabłka 

Na obrazku bez zarazków. 

Rób tak samo, bo chcesz chyba 

Tak zdrowy być jak ryba. 

 

Rozmowa kierowana pytaniami:  

- Jak nazywał się doktor w wierszu? 

- Od czego powinniśmy zaczynać dzień? 



- Co trzeba robić, aby być zdrowym? 

- Jak Wy dbacie o swoje zdrowie? 

- Jakie przybory pomagają zachować nam czystość? 

2.  „Mamo, umyj mnie” – masażyk relaksacyjny w parach. 

Mama córkę myła, (głaskanie pleców osoby z pary) 

żeby czysta była. ( rozcieranie pleców okrężnym ruchem dłoni) 

Myła długie włosy (dwoma palcami kreślenie linii wzdłuż pleców) 

plecy szorowała. (przesuwanie czubkami palców w poprzek całych pleców) 

Gdy wszystko umyła, (przesuwanie otwartymi dłońmi po plecach) 

brzuszek masowała. (siedząc za osobą z pary masowanie brzucha) 

Chociaż piana szczypie, (lekkie szczypanie całych pleców) 

trochę małe oczy, ( rysowanie palcami małych kółek) 

dziewczynka nie płacze, (opukiwanie pleców opuszkami palców 

 

3. Zapoznanie z pracą lekarza; ,, Lekarz- bajka dla dzieci, zabawa                           

w lekarza”                                      

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

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


 

4. Praca plastyczna ,, Lekarz i pielęgniarka”: 

Pracę zaczynamy od wycięcia 2 kwadratów z białej kartki, dwa rogi kwadratu 

zaginamy do środka w ten sposób: 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie pana doktora:                                                                                                                                  

z kolorowych kartek wycinamy ręce, nogi, głowę i maskę. W ten sposób: 

 

 

 

 

 

 

Tak przygotowane elementy przyklejamy na kartkę i dorysowujemy potrzebne 

rzeczy wg uznania. 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                                                                                                                   



Do wykonania pielęgniarki potrzebujemy wyciąć z kolorowych papierów ręce, 

nogi, buty, głowę, włosy, czepek. W ten sposób: 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

Tak przygotowane elementy przyklejamy na kartkę i dorysowujemy  oczy, usta, 

czerwony krzyż, pasek na czepku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętajcie o odpowiednim przyklejeniu fartucha. U lekarza jest inaczej 

przyklejony niż u pielęgniarki. Powodzenia! 

Jeśli nie mamy kolorowych kartek możemy dorysować pozostałe części ciała 

 

 

Zabawy rytmiczne: 

1. ,,Przywitajmy się wesoło” – powitanie z piosenką 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4


2. ,, Ręce prosto’” - przypomnienie układu tanecznego 

https://www.youtube.com/watch?v=-Nl2_wmRj8I 

 

3. ,,Z pałeczkami idę sobie”- wystukiwanie rytmu pałeczkami, klockami  

https://www.youtube.com/watch?v=PIysTfzn3nk 

 

4. ,,Przedszkolna orkiestra”- naśladowanie gry na instrumentach 

https://www.youtube.com/watch?v=VM7cVy0X9H8 

  

5.  ,, Pożegnamy się wesoło”- pożegnanie się piosenką 

 

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

 

6. Karta pracy ,, Razem bawimy się” cz. 3 str. 46 ( załącznik nr 1) 

 

                                        

Miłego, zdrowego dnia Kotki. 

Do zobaczenia w środę. 

 

Wasze Ciocie          

 

                

 

 

 

 

          Barbara Stachura, Beata Mika 
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