
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

 

W tym tygodniu będziemy realizować kolejny etap ogólnopolskiego programu 

edukacyjnego  pt. „Czyściochowe Przedszkole – higiena nosa” organizowanego przez firmę 

Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior.  

Głównymi celami tego etapu tematycznego będą: 

• zapoznanie z techniką prawidłowego czyszczenia nosa 

• kształtowanie umiejętności dbania o higienę nosa 

• kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzialności za zdrowie 

własne i innych 

• zapoznanie z wiedzą na temat rozprzestrzeniania się wirusów 

• zapoznanie z podstawowymi zasadami profilaktyki  chorób zakaźnych 

 

Drodzy Rodzicie z racji tego, że nie możemy się spotykać w naszym przedszkolu gorąco 

prosimy, abyście wyjaśnili dzieciom do czego służy nos i dlaczego powinniśmy dbać o niego. 

Proponujemy przed tą rozmową pobawić się w zabawę rozwijającą zmysł węchu. 

 

Zabawa 1.  „Jaki to zapach?” 

Prosimy dorosłych, aby w kuchni przygotowali na małych talerzykach kilka produktów 

lub przypraw (znane dzieciom). Następnie wszystkie talerzyki przykrywamy ściereczką tak, 

aby dziecko nic nie widziało. Dziecko zapraszamy do kuchni prosimy, aby wygodnie usiadło 

na krześle. Następnie zawiązujemy mu oczy i prosimy, aby za pomocą nosa – wąchając 

powiedziało co czuje i co to jest. Za każdą dobrą odpowiedź można nagradzać dziecko brawami 

albo przyznawać punkty w postaci np. naklejek, rodzynek, winogron itp. 

Po tej zabawie prosimy, aby dzieci odpowiedziały na następujące pytania: 

- Do czego służy nos? 

- Czy jest nam potrzebny? 

- Jak by było gdybyśmy nie mieli nosa?  

- Co się dzieje jak mamy zatkany nos? 

- Jak się czujesz gdy masz zatkany nos? 

- Jak należy dbać o nos w trackie choroby? 

Na zakończenie tej rozmowy proponujemy następującą zabawę: 

https://www.rossmann.pl/
https://www.rossmann.pl/rossne


Zabawa 2.  „Aaaaa psik!” 

Do tej zabawy potrzebne będą: 

• chusteczki higieniczne lub kilka listków papieru toaletowego 

• miseczka lub kosz 

• skakanka, wstążka lub taśma np. malarska 

Na podłodze kładziemy skakankę lub przylepiamy taśmę następnie w niewielkiej 

odległości od niej ustawiamy miskę, kosz. 

Dajemy dziecku chusteczkę i prosimy, aby pokazało nam jak prawidłowo należy 

czyścić nos przy użyciu chusteczki (jeżeli dziecko nie wie jak to zrobić lub jeszcze 

samodzielnie tego nie potrafi robić, to jest właśnie moment, aby dorosły pokazał na sobie jak 

prawidłowo należy wykonać tą czynność). Kiedy dziecko wykona  tą czynność prosimy, aby 

dokładnie zwinęło chusteczkę i wyrzuciło ją do kosza (tu szczególnie zwracamy uwagę na to, 

aby każdą zużytą chusteczkę nie zostawiać byle gdzie, ponieważ w niej znajdują się zarazki, 

wirusy z naszego zatkanego nosa). Zwracamy również uwagę na to, że sprzątając za sobą 

dbamy o ład i porządek w swoim otoczeniu (nie śmiecimy – dbamy o przyrodę). 

 

Zadaniem dziecka jest jak najdokładniej trafić zwiniętą chusteczką z miejsca 

zaznaczonego taśmą do kosza na śmieci. Każdy celny rzut nagradzamy okrzykiem: 

ŻEGNAJCIE WIRUSY!. 

 

A teraz drogie KRASNALE  usiądźcie wygodnie i posłuchajcie opowiadania o pewnej 

śwince. 

 

 

 

 



”Świnka Zakatarzynka i Wielka Glutoza” 

 

Świnka Zakatarzynka w czasie przeziębienia nie lubi się nudzić. Zawsze ma coś ciekawego do 

zrobienia… kto by się przejmował kapiącymi z nosa glutkami i gilkami? 

— Wetrę w dywan i po sprawie, hihi! — pomyślała świnka latając z samolotem po pokoju. 

Zakatarzynka wszędzie zostawiała za sobą „ślad”. A jej zabawie towarzyszyły odgłosy 

wciągania, chlapania i kapania. Poczynania Świnki obserwowała Chusteczka Smareczka: 

— Ona ma wszystko w nosie! — Z niedowierzaniem zauważyła Smareczka.  

A Zakatarzynka, jakby to potwierdzając, wymownie pociągnęła nosem podczas szalonej 

zabawy. 

Nagle Smareczka zastąpiła drogę śwince… ratując ją przed poślizgnięciem się w kałuży 

własnych glutów. A fuj! Obślizgła sprawa. 

— Ale masz refleks! W ostatniej chwili mnie złapałaś! — z podziwem powiedziała świnka   

do chusteczki. 

— Świnko, luz! — rzuciła Smareczka i po chwili dodała — Koniec tej glutozy, dobrze?   

Wysmarkaj nos! 

— Ale jak mam wysmarkać? — z lekkim zakłopotaniem zapytała Zakatarzynka. 

— Już ci pomagam, w końcu od tego jestem! – odpowiedziała rezolutnie chusteczka 

— Nabierz powietrza… 

— O tak? — nabierając powietrze, świnka otworzyła usta. 

— Tak, idealnie! — pochwaliła ją chusteczka i poprosiła — a teraz zamknij buźkę! 

— Ale… — Świnka chciała coś jeszcze powiedzieć, jednak Smareczka podała jej czystą 

chusteczkę i oznajmiła tonem nieznoszącym sprzeciwu — przyłóż chusteczkę do noska 

i wyobraź sobie, że musisz powietrzem z noska poruszyć kolorowe piórko! 

— Lubię piór… 

— Gdy masz już chusteczkę przy nosku, wydmuchaj te gile z nosa!  

Świnka nabrała powietrza i dmuchneła. 

— O tak — świetnie! — znów pochwaliła ją Smareczka. 

— Piórka, chciałam powiedzieć, że lubię kolorowe piórka! — z czystym nosem powiedziała 

Zakatarzynka. — O ja cię! Co to był za dmuch! Bez glutków naprawdę się dobrze rozmawia. 

— No i tak możemy się bawić. — Zauważyła Chusteczka Smareczka. 

— Nooo, tylko raczej nie siadaj po tej stronie dywanu, hihi —  Świnka wskazała na dużą zieloną 

kałużę. 

         



Po wysłuchaniu opowiadania porozmawiajcie o tym, jak radzić sobie z katarem 

• Dlaczego Chusteczka Smareczka była niezadowolona z tego, co robi Świnka? 

• Jak powinna zachowywać się Zakatarzynka, gdy ma katar? 

• Jak należy dmuchać nos? 

• Co zrobić z brudną chusteczką? 

• Ile razy wolno użyć chusteczki higienicznej? 

W trakcie rozmowy może pokazywać dzieciom różne rodzaje chusteczek – w paczkach, 

w kartoniku  do wyciągania, materiałowe. 

 

 

Zabawa 3. „Fruwające chusteczki” 

 

KRASNOLUDKI do tej zabawy zaproście całą rodzinę.  

Każdy uczestnik musi mieć jedną chusteczkę higieniczną lub listek papieru 

toaletowego. Każdy sobie wybiera miejsce na dywanie tak aby nikomu nie przeszkadzać. 

Chusteczkę należy podrzucić wysoko do góry, a następnie dmuchać w nią tak, aby nie spadłą 

na podłogę. Wygrywa ta osoba, która jak najdłużej utrzyma swoją chusteczkę w górze. 

 

Drogie KRASNALE na zakończenie dnia przygotowałyśmy dla Was ciekawe zadania 

oraz pracę plastyczną. Życzymy miłej zabawy. 

 

Wykonywanie przez Was w domu zadania czy prace plastyczne możecie gromadzić  

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

wykonywanych doświadczeń, zabaw ruchowych możecie wysyłać na naszego maila 

grupowego:  

 

krasnoludki8przedszkole@gmail.com 

 

 

 

opracowała: Joanna Kulawik, Ewelina Kuras 

mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com


Zadanie 1.  Wytnij po przerywanych liniach kontur głowy oraz części twarzy. Nazwij te 

części, ułóż a następnie przyklej te części w odpowiednich miejscach na głowie.  

 

https://pl.pinterest.com/pin/813322013939653407/ 

https://pl.pinterest.com/pin/813322013939653407/


Zadanie 2.  „Nasze zmysły”. Połącz linią obrazki po lewej stronie z obrazkami po prawej 

stronie. A dowiesz się co i jakim częściami ciała (zmysłami) poznajemy.  

 

https://pl.pinterest.com/pin/811562795327155787/ 

  

https://pl.pinterest.com/pin/811562795327155787/


Praca plastyczna Motyle z chusteczek 

Potrzebne nam będą: 

• chusteczki higieniczne 

• farby akwarelowe 

• woda 

• gruby pędzel 

• drucik kreatywny 

Wykonanie: 

• chusteczkę rozkładamy na tekturce lub kartce z bloku technicznego; 

• robimy na niej duże kolorowe plamy przy pomocy pędzla maczanego w wodzie  

i akwarelach (należy pamiętać, że plamy robimy poprzez dotknięcie pędzlem chusteczki); 

• odkładamy chusteczkę do wyschnięcia; 

• kiedy chusteczka wyschła, a schnie naprawdę szybko, delikatnie zgniatamy ją na środku  

i ściskamy drucikiem kreatywnym tworząc ciało motylka i jego czułki; 

• następnie przewiązujemy żyłkę przez drucik kreatywny i zawieszamy motyle  

w wybranym miejscu; 

 

http://arcy-bazgroly.blogspot.com/2012/03/motyle-z-chusteczek.html?m=1 

http://arcy-bazgroly.blogspot.com/2012/03/motyle-z-chusteczek.html?m=1

