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Każdy lekarz potrzebuje gabinetu i pacjentów. Pomóż dziecku swoje marzenia i 
stwórzcie razem domową przychodnię.

DOMOWY GABINET

Materiały do zabawy

 y karton
 y kolorowe kredki

Opis zabawy

Pomóż dziecku przygotować gabinet. Wystarczy karton i kredki, by stworzyć tabliczkę 
informacyjną.

Razem z dzieckiem przeprowadźcie badanie wszystkich domowników. Pamiętaj! Aby 
badanie było ważne, musicie przygotować karty pacjentów.

Badania są istotne, ale jeszcze ważniejsze są zalecenia lekarza. Razem z dzieckiem 
przygotujcie blok recept. Przykładowe zalecenia: zabawa 3x dziennie, sen – minimum 
8h, uśmiech – przyjmować w maksymalnej dawce.
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Karta Pacjenta
Imię pacjenta: Wiek:

Zaznacz chore części ciała

Jak bardzo boli?

Czy masz wysypkę?

Czy masz kaszel?

Czy masz problemy 
z oddychaniem?

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

Czy masz zawroty głowy?

Czy bierzesz jakieś lekarstwa? 

Czy jeszcze o czymś jes chcesz powiedzieć lekarzowi? 

Jeśli tak, to jakie? 

Jeśli tak, gdzie? 

Temperatura 
ciała

GŁOWA OCZY
USZY

SZYJA

PLACY

KCIUK

PALCE

PIĘTA

NOS

ZĘBY

KOLANO

STOPA

WŁOSY

KLATKA 
PIERSIOWA

BRZUCH

NOGA

RAMIĘ
ŁOKIEĆ

DŁOŃ

PALCE STÓP
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Każdy lekarz musi doskonale znać się na anatomii. Pomóż dziecku w opanowaniu 
tej trudnej sztuki

SMERFNA ANATOMIA

Materiały do zabawy

 y  duży karton, taki, by można się na nim położyć (opcjonalnie może skleić kilka 
mniejszych kartonów taśmą

 y kolorowe kredki

Opis zabawy

Połóż się na kartonie i pozwól swojemu dziecku obrysować kontur Twojego ciała.

Kiedy kontur jest gotowy, czas na wypełnienie. Razem z dzieckiem narysujcie, gdzie 
znajduje się serce, płuca czy inne ważne narządy.

Atlas anatomiczny gotowy. Porozmawiaj z dzieckiem o narysowanych narządach 
– do czego służą, po co są nam potrzebne – z pewnością możesz mu o tym 
opowiedzieć.
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Prześwietlenie to bardzo ważne narzędzie pracy dla lekarza. Dzięki niemu może 
sprawdzić, czy pod skórą ciało jest zdrowe i bez uszkodzeń. Poniżej znajdziesz 
narysowane elementy ciała oraz ich prześwietlenie. Połącz pasujące ze sobą 
elementy.

KOLOROWE PRZEŚWIETLENIE
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