
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

 

Witamy i do wspólnego śpiewania zapraszamy. 

 

„Piosenka o myciu rąk” 

https://www.youtube.com/watch?v=xLdhe8s34hM 

 

Myję ręce bardzo starannie, 

bo każdy zuch o tym dobrze wie, 

że przestrzegając zasad higieny, 

od groźnych chorób uchroni się. 

 

Ref.: Myję ręce bardzo starannie, 

nakładam mydło i czyszczę je. 

Myję palce, kciuki, nadgarstki, 

płuczę, osuszam, dokładnie wiem! 

Zbyt krótkie mycie rąk tylko w wodzie, 

nieprawidłowym odruchem jest. 

Dlatego liczę 10 plus 10, 

gdy czyszczę mydłem i płuczę je. 

 

Ref.: Myję ręce bardzo starannie, 

nakładam mydło i czyszczę je. 

Myję palce, kciuki, nadgarstki, 

płuczę, osuszam, dokładnie wiem! 

Zawsze pamiętam by często myć ręce, 

Druhna nie zwraca uwagi mi. 

Dbam o higienę rąk w toalecie, 

i po zabawie myję je w mig. 

 

Ref.: Myję ręce bardzo starannie, 

nakładam mydło i czyszczę je. 

Myję palce, kciuki, nadgarstki, płuczę, 

https://www.youtube.com/watch?v=xLdhe8s34hM


osuszam, dokładnie wiem! 

Myję ręce bardzo starannie, 

nakładam mydło i czyszczę je. 

Myję palce, kciuki, nadgarstki, 

płuczę, osuszam, dokładnie wiem! 

 

Zobaczcie co dziś dla Was przygotowałyśmy. Zapraszamy do zabawy z pieskiem Łapsonem.  

 

Zabawa ruchowa pt. „Detektyw Łapson na tropie” 

 

Drodzy Rodzice prosimy o wycięcie poniższych obrazków z bakteriami i za pomocą 

masy mocującej lub taśmy przyklejcie je w różnych miejscach w pokoju. Zadaniem 

uczestników zabawy będzie ich odnalezienie. 

Uczestnicy zamieniają się w detektywów i szukają ukrytych w pokoju Bakteriaków, 

Wirusiaków i  Pasożytniaków, czyli małych karteczek z podobiznami tych bohaterów 

poprzyczepianych za pomocą masy mocującej w różnych zakamarkach. Gdy dziecko znajdzie 

taką karteczkę, odrywa ją i zabiera ze sobą. Na koniec wszyscy siadają w kręgu i liczą 

zdobycze oraz sprawdzają, kto okazał się być najskuteczniejszym detektywem. Gdy już 

wszystkie bakterie, wirusy i pasożyty zostaną odnalezione porozmawiajcie z dzieckiem nt. 

dbania o swoje zdrowie i przypomnijcie im  następujące fakty:  

 

1. W trakcie zabawy, i wielu innych aktywności, na naszych rękach gromadzi się brud. 

2. W brudzie żyją różne groźne organizmy: bakterie, wirusy, pasożyty. 

3. Z niektórymi poradzi sobie nasz organizm, inne mogą powodować choroby objawiające 

się np. bólem brzucha.  

4. Brudne ręce mogą powodować zakażenie, np. grypą lub przeziębieniem. 

5. Ważne jest mycie rąk szczególnie często podczas choroby lub po wycieraniu/dmuchaniu 

nosa w czasie kataru. 



 



Zabawa „Jak brudzić ręce, to tylko dla zabawy” 

Prosimy przed zabawą  rozłożyć dużą folię malarską. Dzieci dostają akcesoria 

i składniki niezbędne do wykonania piasku kinetycznego. Razem z dzieckiem wykonujemy 

piasek kinetyczny, który posłuży nam do wspólnej twórczej zabawy. Ważne, aby w wyniku 

wspólnego działania powstała taka ilość masy plastycznej, by wszystkie dzieci mogły się nią 

bawić. Porcje piasku wkładamy do dużych, płaskich, plastikowych pojemników, które stają się 

piaskownicami. Dajemy dzieciom drobne foremki do dalszej zabawy i umawiamy się, że 

piasek „mieszka” tylko w piaskownicy. Po zabawie dzieci widzą, że ich ręce są brudne, więc 

koniecznie trzeba je dokładnie umyć. 

 



Jak zrobić piasek kinetyczny 

 
Potrzebne materiały: 

• drobny piasek; 

• mąka ziemniaczana; 

• płyn do mycia naczyń; 

• płynny klej TESA. 

 

 

 

• Krok 1 

    Odmierz kubek drobnego piasku i wsyp go na podstawkę 

• Krok 2 

Do piasku dodaj dwie łyżki mąki ziemniaczanej i dokładnie wymieszaj ją z piaskiem. 

• Krok 3 

Do tego dodaj 1 łyżeczkę płynu do mycia naczyń i ponownie dobrze wymieszaj. 

• Krok 4 

Do powstałej mieszanki dodaj płynny klej (od 1 – 3 łyżek). Dobrze wymieszaj. 

 

 https://www.panikredka.pl/2018/06/zrobic-piasek-kinetyczny.html 

https://www.panikredka.pl/2018/06/zrobic-piasek-kinetyczny.html


„Mydło przegania tłuszcz i brud” – ten eksperyment pokaże Wam dlaczego należy myć 

ręce mydłem. 

Materiały: 

• płaskie talerzyki 

• tłuste mleko 

• barwniki spożywcze w płynie (2–3 kolory) 

• patyczki do uszu 

• gęste mydło w płynie 

 

Do płaskiego talerza wlewamy mleko, następnie kilka kropel barwników spożywczych 

w różnych kolorach. Dziecko zamacza patyczki w mydle i dotykają plam koloru. Obserwują, 

co się dzieje.  

Pytamy dziecko o wnioski z tego eksperymentu, zachęcamy  do samodzielnych 

wypowiedzi. Na koniec możemy jeszcze zadać pytania pomocnicze:  

• Co się wydarzyło?  

• Co zrobiło mydło?  

• Dlaczego kolor „ucieka”?  

• Jeśli tłuszcz jest w mleku, to czy jest też na naszych rękach? 

Barwnik łączy się z tłuszczem z mleka. Mydło „przegania” tłuszcz, dlatego widzimy, 

jak kolorowe plamy odsuwają się od mydła. Spocone i brudne ręce też są tłuste. 

 

„Tak działa MYDŁO” 

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

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


Zadanie 1. „Myje ręce” –  wybierz obrazek i pokoloruj.  

 

 
https://pl.pinterest.com/pin/379217231111653000/ 

  

https://pl.pinterest.com/pin/379217231111653000/


 

http://www.kolorowankidowydruku.eu 

http://www.kolorowankidowydruku.eu/


Zadanie 2. „W łazience” – pokoloruj te przedmioty, które używasz tylko Ty w łazience. 

Podziel na sylaby nazwy tych przedmiotów. 

 
https://pl.pinterest.com/pin/579134833301864458/ 

https://pl.pinterest.com/pin/579134833301864458/


Zadanie 3. „Łazienka” – Co znajduje się w łazience? Wymień przedmioty, rzeczy 

znajdujące się w Twojej łazience. Czy wiesz do czego one służą? 

 

https://pl.pinterest.com/pin/621426448562634021/ 

https://pl.pinterest.com/pin/621426448562634021/


Wykonywane przez Was w domu zadania czy prace plastyczne możecie gromadzić  

w teczkach, gdy wrócicie do przedszkola wspólnie możemy je obejrzeć, a zdjęcia prac czy 

wykonanych doświadczeń, zabaw ruchowych, ćwiczeń możecie wysyłać na naszego maila 

grupowego:  

 

krasnoludki8przedszkole@gmail.com 

 

 

opracowała: Joanna Kulawik, Ewelina Kuras 

 

 

mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com
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