
Z wizytą u Pani Pielęgniarki



Przygotowania do wyjścia 

Przed każdą 
wycieczką razem 
z naszą Grupą 
omawiamy 
zasady 
bezpieczeństwa. 
Zatem siadamy z 
dziećmi w kole i 
rozmawiamy.



Zadanie dla przedszkolaka nr 1.

Wymień 2 zasady 
obowiązujące podczas 
wycieczki pieszej.



Bardzo dobrze 

• Idziemy za panią

• Nie wchodzimy na jezdnię 
sami



… już za chwilę ruszamy.

Gdy już znamy zasady bezpieczeństwa, czas zejść do 
naszej szatni i przygotować się na wymarsz.



Poznajemy Panią Pielęgniarkę

Po kilku minutach już jesteśmy na miejscu. Stojąc 
grzecznie czekamy na tę wyjątkową osobę i oglądamy 
cicho jak wygląda poczekalnia w przychodni. 
Jesteśmy grzeczni bo doskonale wiemy, że tak należy 
się zachować w przychodni. 



W gabinecie Pani Pielęgniarki

Pani Asia, która jest pielęgniarką jest taka miła, że 
oprowadza nas po poczekalni i zaprasza do swojego 
gabinetu by pokazać nam swoje akcesoria.



Zadanie dla przedszkolaka nr 2.

Pani Asia pokazuje nam 
swój gabinet i pyta się:

„Czy potraficie wymienić 
3 akcesoria, które są mi 
potrzebne w pracy?”



Bardzo dobrze 

Brawo Przedszkolaki 
pamiętacie 

• Bandaż

• Termometr

• Apteczka 



Zawód Pielęgniarki

Pani Asia w gabinecie 
opowiedziała nam o swoim dniu 
w pracy. Okazało się, że nie jest 
on lekki. O to co usłyszeliśmy:

„Na co dzień opiekuję się 
chorymi. Na prośbę lekarza 
wykonuje różne zabiegi, które 
pozwalają mi określić jak się 
czuje i co dolega pacjentowi. 
Dzięki temu lekarz wie jakie leki 
zapisać choremu i jak mu 
pomóc”



Podziękowania 

Po oprowadzeniu mówimy Pani Asi dziękujemy i 
wręczamy laurkę. 

Pani Asia też coś dla nas ma, wręcza nam dyplom 
Dzielnego Pacjenta i robi z nami zdjęcie 
pamiątkowe.



Dyplom dzielnego Pacjenta

Kochane „Wiewióreczki”

Właśnie odbyliśmy wirtualną wycieczkę do Pani 
Pielęgniarki i otrzymaliście dyplom. 

Otrzymacie go po powrocie do przedszkola, na razie 
nie możemy się spotkać, więc pokaże Wam jego 
zdjęcie na następnym slajdzie.

Moje Gratulację 

Pani Martyna
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