
Zajęcia zdalne  wtorek: 08.02.2022 r 

Temat: Praca lekarza 

1. Posłuchaj i rozwiąż zagadkę . 

Rodzic czyta dziecku treść zagadki. 

 

  

 

2) Opowiadanie dzieci. „ W gabinecie lekarskim”  

Spójrz  na obrazek uważnie. Porównaj zdjęcie ze swoimi doświadczeniami. 

 



 

 

Odpowiedz na pytania: 

 Jakie zawody wykonują osoby na obrazku? 

 Wymień jak najwięcej akcesoriów potrzebnych do pracy w gabinecie lekarskim. 

 Czy powinniśmy chodzić do lekarza? 

 Jak wyglądają twoje wizyty w gabinecie lekarza? 

 

3. Obejrzyj film odgadnij zagadki związane z pracą lekarza. 

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

 

4. Kochani aby dbać o zdrowie i zapobiegać częstym wizytom u lekarza należy poznać zasady 

zdrowego stylu życia. 

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


 

 

5. Prócz zdrowego stylu życia bardzo ważne  jest dbanie o higienę, zwłaszcza mycie rąk. 

Zastanów się po co myjemy ręce: 

 

 



DLACZEGO WARTO MYĆ RĘCE – 

EKSPERYMENT DLA DZIECI 

Ten eksperyment warto pokazać dziecku, bo w prosty sposób tłumaczy dlaczego warto myć ręce.  

EKSPERYMENT- CO POTRZEBUJEMY? 

-talerz (płytki albo głęboki) 

-woda  

-pieprz 

-mydło w płynie lub płyn do mycia naczyń 

EKSPERYMENT- WYKONANIE:  

1. Na talerz nalewamy trochę wody.  

2. Posypujemy wodę pieprzem, równo po całej powierzchni 

 

 

3. Dotykamy wody palcem, pieprz przykleja się do palca, a powierzchnia wody z pieprzem zostaje 

nienaruszona.  

                                                                               



4. Wycieramy palec, następnie moczymy palec w mydle/ płynie do mycia naczyń  i ponownie dotykamy 

nim powierzchnię wody. 

 

5. W chwili, gdy palec dotknie powierzchni cieczy, pieprz przesunie się w kierunku brzegów naczynia, 

jakby uciekał. 

                                                                        

JAK WYTŁUMACZYĆ DZIECKU EKSPERYMENT? 

Cząsteczki wchodzące w skład drobin pieprzu odsuwają się przez zmniejszenie napięcia powierzchniowego. 

Dlatego, że siła pochodząca od napięcia powierzchniowego działa wzdłuż powierzchni. 

Ponadto mydło sprawia, że brud zbija się w większe części. Dlaczego jeszcze mydło „odpycha” brud? Brud 

na naszym ciele utrzymuje się wskutek tłuszczy wydzielanych przez skórę. Sama woda nie jest w stanie się 

ich pozbyć. Mydło natomiast składa się ze związków chemicznych mających specyficzną budowę. Jedna ich 

część jest łatwo rozpuszczalna w wodzie (hydrofilowa), a druga w tłuszczach (hydrofobowa). W ten sposób 

tłuszcze mogą być oderwane od skóry przez mydło i zmyte wodą. Dzięki temu możemy być czyści.  

 

 

 

 

 



Karty Pracy 

 

Doprowadź lekarza do wirusów 

 

 

 

 

 



 

Wytnij przedmioty znajdujace się na dole karty pracy i uzupełnij wg wzoru. 

 

 


