
Witajcie KRASNOLUDKI  

 

 

Dziś zapraszam Was na ostatnie zadania związane z tematem „Higiena rąk” w ramach 

realizowanego ogólnopolskiego programu edukacyjnego pt. „Czyściochowe Przedszkole – 

higiena rąk” organizowanego przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior.  

Na początek przywitamy się muzycznie posłuchajcie, jakie piosenki dziś dla Wam 

przygotowałam. 

 

„Umyć ręce-piosenka” 

https://www.youtube.com/watch?v=LyrMNWZc6l4 

 

Śpiewające Brzdące – „Myję ręce” 

https://www.youtube.com/watch?v=NSzwTFmnUb4 

 

Usiądźcie wygodnie oto pierwsze zadanie dla Was. Za chwilkę mama albo tata 

przeczyta Wam kilka zdań, zastanówcie się i powiedzcie czy to, co usłyszeliście jest 

prawdziwe czy fałszywe. Na pewno ktoś z rodziny pomoże Wam troszkę z tym zadaniem.   

 

https://www.rossmann.pl/
https://www.rossmann.pl/rossne
https://www.youtube.com/watch?v=LyrMNWZc6l4
https://www.youtube.com/watch?v=NSzwTFmnUb4


Posłuchajcie wiersza „Światło, woda – trochę szkoda” 

 

 

Droga mamo, tato proszę porozmawiaj z dzieckiem o bardzo ważnych sprawach:  

• O marnowaniu wody przez nie dokręcanie lub odkręcanie kranu dla zabawy (pokarzcie 

globus i miejsca, gdzie jest słodka i słona woda – słodkiej jest o wiele mniej i trzeba ją 

oszczędzać). 

• Kiedy kończymy myć ręce, trzeba dokładnie sprawdzić, czy kran jest dobrze zakręcony, 

i czy woda nie kapie. 



• Ważny jest porządek w łazience po umyciu rąk.  

 

Przedszkolaki powinny zostawić łazienkę taką, jaką zastały: 

• Resztki mydła lub piany w umywalce trzeba spłukać. 

• Ręcznik po wytarciu dłoni trzeba odwiesić na miejsce, żeby wysechł, a papierowy należy 

wyrzucić do kosza. 

• Po wyjściu z łazienki gasimy światło. 

 

 

 

eduzabawy.com 

 

 

 

 

Dla przypomnienia jak należy prawidłowo myć ręce zapraszam na krótki film edukacyjny. 

 

„Wierszyk Mycie Rąk”  

https://www.youtube.com/watch?v=IhHUMTQ5kOc 

 

http://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/dzien-wody/hasla-oszczedzanie-wody/
https://www.youtube.com/watch?v=IhHUMTQ5kOc


Zadanie 1.  „Bystre oko” – znajdź i zaznacz różnice 

 

 
https://pl.pinterest.com/pin/459719074454129894/ 

https://pl.pinterest.com/pin/459719074454129894/


Zadanie 2. „Dziecko”- Drodzy Rodzice proszę wytnijcie poszczególne części ciała chłopca.          

Zadaniem dziecka jest prawidłowe ułożenie całej postaci. A następnie przyklejenie 

poszczególnych części ciała w odpowiednim miejscy na szablonie.  

Czy wiecie jak nazywają się te części ciała? Podzielcie ich nazwy na sylaby. 

(przed wydrukowaniem kartę można odpowiednio powiększyć) 

 

 

 

 
https://pl.pinterest.com/pin/608478599630025087/ 

https://pl.pinterest.com/pin/608478599630025087/


Zadanie 3.  „Kropla wody” – połącz kroplę z chmurą. 

 

 

 
https://pl.pinterest.com/pin/717198309393100989/ 

https://pl.pinterest.com/pin/717198309393100989/


Zadanie 4. „Kolorowe krople”- Połącz krople z odpowiednim kubkiem.   

Czy znasz te kolory? Podziel nazwy kolorów na sylaby. 

 
https://pl.pinterest.com/pin/655062708271016750/ 

https://pl.pinterest.com/pin/655062708271016750/


Zadanie 5.  „Mój ręcznik” – do wykonania będą Ci potrzebne kolorowe kredki. Wymyśl 

różne wzroki i ozdób nimi ten ręcznik. Postaraj się, aby każdy wzorek był innego koloru. 

(przed wydrukowaniem kartę można odpowiednio powiększyć) 

 
http://klobuck.przedszkolna.net 

 

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 możecie wysyłać na naszego maila grupowego: 

krasnoludki8przedszkole@gmail.com 

 

 

opracowała: Joanna Kulawik 

http://klobuck.przedszkolna.net/
mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com

