
Scenariusz zajęcia z języka polskiego  
Temat zajęć: Człowiek 
Cele:  - powtórzyć części ciała,  
  -  poznać wiersz „Panie doktorze, czy pan pomoże?” Hanny Niewiadomskiej, 
  -  wykonać ćwiczenia i ułożyć dialog. 
 
Na Co Be ZU 

- poprawnie nazwię kolory 
- podam nazwy narządów wewnętrznych człowieka  
- przeczytam wiersz „Panie doktorze, czy pan pomoże?” Hanny 

Niewiadomskiej 
- ułożę dialogi 

 
Środki dydaktyczne: 
- prezentacja  
 
Przebieg zajęć: 
 
Czas - 1x45 

1. Powitanie uczniów 
2. Ćwiczenia artykulacyjne: 

- posłuchaj nagrania i połącz z odpowiednim kolorem  
- wykonaj ćwiczenie interaktywne https://learningapps.org/display?v=pjivh4i9t22 
 

3. Wprowadzenie do tematu: 
 

Ćwiczenie interaktywne – podpisz części ciała 
https://learningapps.org/display?v=pmc3x8evk22 

- Co robimy gdy mamy problem z naszymi narządami? 
- Idziemy do lekarza. 
- Tak jest. I każdy lekarz odpowiada za inny narząd.  

 
4. Nauczyciel  prosi zapoznać się z wierszem „Panie doktorze, czy pan 

pomoże?” Hanny Niewiadomskiej. (załącznik 1) 
Omawia nie znane słowa. 
Uczniowie czytają wiersz i omawiają, odpowiadają „Lekarz, który leczy ... – 
to....  

5. Praca w parach – dialog 
Uczniowie uzupełniają luki w dialogu, czytają w parach i układają swój 
dialog według wzoru. (załącznik 2) 
 

6. Uczniowie układają z rozsypanki dialog „Wizyta u lekarza”, czytają i 
wypisują symptomy i rady. (załącznik 3) 
 
 

7. – uczniowie układają zdania: Boli mnie... , Mam..., Jestem... (załącznik 4) 
 
 

8. Podsumowanie: 
Zadanie domowe : proszę ułożyć i zapisać dialog (wizyta u lekarza) 
Ewaluacja: nauczyciel prosi dokończyć zdanie. 
Dzisiaj ważnym dla mnie było ... 
Trudność sprawiło mi.. 

https://learningapps.org/display?v=pjivh4i9t22
https://learningapps.org/display?v=pmc3x8evk22


Załącznik 1 
 
Hanna Niewiadomska 
Panie doktorze, czy pan pomoże? 
 
Panie doktorze! Panie doktorze! 
Boli mnie gardło, czy pan pomoże? 
Tak, oczywiście, gdy gardło piecze, 
to laryngolog przejmuje pieczę. 
 
Panie doktorze! Panie doktorze! 
Serce źle bije, czy pan pomoże? 
Gdy serce boli i źle pracuje, 
wtedy kardiolog się nim zajmuje. 
 
Panie doktorze! Panie doktorze! 
Coś w oko wpadło, czy pan pomoże? 
No jasne! Zawsze gdy w oku bieda, 
to okulista zginąć mu nie da. 
 
Panie doktorze! Panie doktorze! 
W żołądku ściska, czy pan pomoże? 
Każdy żołądek lubi porządek, 
lekarz gastrolog założy sondę. 
 
Panie doktorze! Panie doktorze! 
Nóżkę mam krzywą, czy pan pomoże? 
Jak noga chora, chodzić się nie da, 
to wyprostuje ją ortopeda. 
 
Panie doktorze! Panie doktorze! 
Gdy ząbek boli, czy pan pomoże? 
Mleczny czy stały, to bez znaczenia, 
gdy stomatolog plomby mu zmienia. 
 
Panie doktorze! Panie doktorze! 
Chory wyrostek wytnie pan może? 
Zawsze gdy jest coś do załatania, 
chirurg to zrobi bez zawahania. 
 
Panie doktorze! Panie doktorze! 
Gdy spać nie mogę, czy pan pomoże? 
Na to lekarza nie polecamy, 
przytul się wtedy mocno do mamy. 
 
Załącznik 2  

 



Załącznik 3 
 

 
 

 
 
 
 
Załącznik 4 

 


