
Witajcie KRASNOLUDKI  

 

 

Zapraszamy Was do zabawy w domowy teatr. Prosimy przygotujcie następujące 

rekwizyty, które będą Wam potrzebne do występu. A mianowicie: 

• kołdra/koc 

• zabawkowy stetoskop 

• pudełko od kremu 

• miska 

• duży zegar 

Wasza mama albo babcia zamienią się w tym momencie w narratora i będzie Wam 

czytać oto taki wiersz: 

„Katar” Jan Brzechwa 

 

Spotkał katar Katarzynę - 

A - psik! 

Katarzyna pod pierzynę - 

A - psik! 

 

Sprowadzono wnet doktora - 

A - psik! 

"Pani jest na katar chora" - 

A - psik! 

 

Terpentyną grzbiet jej natarł - 

A - psik! 

A po chwili sam miał katar - 

A - psik! 

 

Poszedł doktor do rejenta - 

A - psik! 

A to właśnie były święta - 

A - psik! 

 

Stoi flaków pełna micha - 

A - psik! 

A już rejent w michę kicha - 

A - psik! 

 

Od rejenta poszło dalej - 

A - psik! 

Bo się goście pokichali - 

A - psik! 

 

Od tych gości ich znów goście - 

A - psik! 



Że dudniło jak na moście - 

A - psik! 

 

Przed godziną jedenastą - 

A - psik! 

Już kichało całe miasto - 

A - psik! 

 

Aż zabrakło terpentyny - 

A - psik! 

Z winy jednej Katarzyny - 

A - psik! 

 

Natomiast Wy razem z tatą albo siostrą, bratem wcielicie się w rolę aktorów i za pomocą 

ruchu, wykorzystując przedmioty pojawiające się w utworze oraz głośno akcentując „A-psik” 

przedstawicie ten wiersz. Życzymy udanego występu. 

 

A po występie zapraszamy na dwa krótkie filmiki, które pokazują jak jeszcze można 

przedstawić ten wiersz. 

https://www.youtube.com/watch?v=yjhwQp93e5w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m4usP1OYSjw 

 

 

Mamo, Tato porozmawiaj ze mną o katarze i przeziębieniu. 

Drodzy Rodzice i tu prośba do Was abyście przeprowadzili tą ważną rozmowę  

z pociechami. Pomocne mogą być poniższe pytania, na które razem możecie poszukać 

odpowiedzi. 

• Po czym poznajemy, że mamy katar? 

• Kiedy kichamy? 

• Dlaczego nos produkuje „gile”? 

• Co to znaczy – zarazić kogoś albo zarazić się? 

• Jak wirusy wędrują od człowieka do człowieka? 

 

W trakcie rozmowy mogą przydać się również takie podpowiedzi od Świnki Zakatarzynki: 

 

ZDROWY NOS TEŻ MA ŚLUZ 

Wnętrze nosa wyściela specjalna warstwa komórek (tzw. błona śluzowa), która 

wydziela śluz. Zadaniem tego śluzu jest nawilżanie wdychanego powietrza oraz ochrona 

organizmu (nos oczyszcza powietrze z pyłów, wirusów i bakterii). 

https://www.youtube.com/watch?v=yjhwQp93e5w
https://www.youtube.com/watch?v=m4usP1OYSjw


 

KATAR – CHOROBA 

Katar to potoczna nazwa dla czegoś, co lekarz nazywa nieżytem nosa. Nieżyt nosa 

powodują najczęściej różne wirusy (rinowirusy, adenowirusy). 

W trakcie choroby zwiększa się produkcja śluzu (ma to za zadanie „zmyć” wirusy 

z nosa – im więcej wirusów, tym więcej kataru). Musimy więc pamiętać,  by czyszcząc nos 

podczas choroby, wyrzucać zużyte chusteczki i myć ręce, które są pełne wirusów. 

KICHANIE 

Czasem w czasie kataru zdarza się, że nagle kichamy. Nie trzeba się powstrzymywać 

przed tą reakcją,  bo nasz organizm chce pozbyć się tego, co mu przeszkadza i co go drażni. 

Jednak kichając, możemy kogoś zarazić, bo wirusy wypadają z naszych ust i lecą daleko, 

daleko razem z powietrzem. Podczas kichnięcia prędkość wydychanego powietrza dochodzi 

nawet do 160 km/h, czyli wirusy poruszają się wtedy szybciej niż samochód po autostradzie. 

 

Po tej rozmowie proponujemy następującą zabawę: 

Mały eksperymenty: Prosimy, aby dzieci położyły na dłoni skrawki papieru lub chusteczki  

i  zdmuchnęły jak najmocniej. 

  Po tym doświadczeniu już widzicie drogie KRASNALE, że zarazki z prądem powietrza 

mogą polecieć dosyć daleko. Pamiętajcie również o tym, że jeśli kichamy to najlepszym 

sposobem, aby nie zarażać innych jest kichanie w zgięty łokieć. Natomiast jeśli w nosie mamy 

katar, najlepiej kichać w chusteczkę. A najważniejsze jest to, żeby każdy z nas podczas infekcji 

częściej mył ręce, żeby nie rozsiewać zarazków. 

 

A na koniec dzisiejszego „spotkania” przygotowałyśmy dla Was ciekawe prace do 

zrobienia. A więc zapraszamy do tworzenia. 

 Zadanie 1. 

Praca plastyczna pt. „Jak wyglądają wirusy?” 

Prosimy przygotuj: 

• farby plakatowe 

• spodeczki 

• gąbkowy zmywak kuchenny 

• czarne mazaki i cienkopisy 

• kartki z bloku technicznego 

 



Farby plakatowe należy wylać na spodeczki a gąbkowy zmywak kuchenny pocięty na 

różne kawałki. Na kartce papieru stawiamy stempelki w różnych miejscach i połączeniach  na 

kartce. Po wyschnięciu  farby dorysuj dodatkowe elementy czarnymi mazakami – oto wirusy, 

które sam wymyśliłeś. W taki oto śmieszny sposób powstało Twoje wyobrażenie wirusów.  

 

 

Zadanie 2. 

 Praca plastyczno-techniczna pt. „Zabawkowa gitara”  

Materiały i przybory: 

• opakowanie po wyciąganych chusteczkach higienicznych 

• kolorowy samoprzylepny papier lub zawyły papier kolorowy 

• nożyczki 

• kilka gumek recepturek 

• kawałek grubego kartony (np. z pudła po chusteczkach higienicznych) 

• czarny marker 

• taśma samoklejąca 

 

https://www.ceneo.pl/22803630#cid=1601&crid=193432&pid=1320
https://www.ceneo.pl/47433581#cid=1601&crid=193433&pid=1320


1. Brzegi opakowania po chusteczkach higienicznych zabezpieczamy taśmą klejącą.  

Z kolorowego papieru samoklejącego wycinamy dowolne kształty i oklejamy pudło 

rezonansowe gitary. 

 

2. Zakładamy gumki recepturki, tak by były dość mocno naprężone. 

 

 



3. Z grubego kartonu wycinamy gryf do gitary. Markerem rysujemy struny wraz z ich 

mocowaniem oraz progi. 

4. Przy pomocy taśmy klejącej mocujemy gryf gitary. Warto jednym fragmentem taśmy 

samoprzylepnej przykleić wszystkie gumki recepturki - nie będą się wtedy tak łatwo 

przemieszczały a przy przypadkowym pęknięciu gumka nie wystrzeli. 

 

Gitara jest gotowa. Teraz można poszaleć w rytmie ulubionej muzyki! 

https://ekodziecko.com/zabawkowa-gitara 

 

 

 

 

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 

https://ekodziecko.com/zabawkowa-gitara
mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com

