
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

 

Dziś będziemy realizować ostatnie zadania z tematu „Higiena nosa” w ramach 

realizowanego  ogólnopolskiego programu edukacyjnego  pt. „Czyściochowe Przedszkole – 

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

Kolejny etap tego programu będziemy realizować już niedługo. 

 

„Wybieram ruch, dlatego jestem zdrowy zuch” 

Na początek troszkę się poruszamy, a więc wstajemy z kanapy i zapraszamy całą 

rodzinę do zabawy.  Poniżej znajdują się nasze muzyczne propozycje gimnastyki: 

 

„RÓWNOWAGA” 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 

 

„DUŻY I MAŁY SKOK” 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 

Zabawa ruchowa „Gimnastyce na wesoło” 

Poniżej dołączamy kartę, z której wytnijcie krążki z rysunkami przedstawiającymi 

ćwiczenia (warto wydrukować kartę  w kilku egzemplarzach). Krążki rozkładamy na dywanie 

obrazkiem do dołu. Każdy z Was po kolei będzie losował obrazek i pokazywał  przedstawione 

na nim ćwiczenie. Pozostali uczestnicy zabawy musza naśladować „przewodnika”. Zabawa 

trwa, aż wszyscy będą „przewodnikami” lub gdy skończą się obrazki z ćwiczeniami. Wy 

również sami możecie wymyślić i narysować ćwiczenie na dowolnym kartoniku i dołożyć do 

tej zabawy.  

 

https://www.rossmann.pl/
https://www.rossmann.pl/rossne
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M




 Przyszedł czas na mały odpoczynek usiądźcie wygodnie i posłuchajcie historyjki  

o naszej Śwince Zakatarzynce pt. „Palec w nosie źle wygląda”. 

„Palec w nosie źle wygląda” 

— O ja cię, gdzie on jest. — zastanawiała się Świnka, szukając pod łóżkiem albumu o Egipcie 

— Tu cię mam. — Zawołała zadowolona i rozłożyła album na podłodze.  

— Istnieje około 138 piramid egipskich. Fiu, fiu, — przeczytała na głos Zakatarzynka, a jej 

palec wskazujący powędrował w stronę nosa. Świnka przeglądała szybko zdjęcia z odległego 

państwa, świdrując jednocześnie palcem w nozdrzach.  

Całej sytuacji przyglądała się Chusteczka Smareczka, która szepnęła łagodnie do Świnki – 

Palec w nosie źle wygląda, wie o tym nawet żona wielbłąda. Świnka wyjęła palec z nosa 

i spojrzała podejrzliwe na zdjęcie dwugarbnego ssaka. 

— Może tam kiedyś pojadę, wiesz? — Zakatarzynka rozmarzyła się na widok egipskiego 

krajobrazu. Ale co to? Na pustynnym piasku pojawiła się czerwona kałuża? Świnka jej 

dotknęła, plamka była lepka… 

— O ja cię. To moja kreeeew? — ze zdziwieniem spytała Zakatarzynka. 

— Poleciała Ci z nosa — spokojnym tonem odpowiedziała Smareczka - ale nic, zaradzimy. 

Oddychaj. Widzisz, już nic nie leci. Jednak zapamiętaj: gdy coś przeszkadza ci w nosie, 

chusteczkę użyj proszę.  

— Czy ja jestem chora? — z przejęciem zapytała Zakatarzynka. 

— Nie, Świnko. Wszyscy mają delikatny środek nosa. Gdy w nim dłubałaś, zrobiłaś sobie małą 

rankę. Nie wkładaj już proszę palca do nosa i następnym razem użyj chusteczki. 

 



Mam nadzieję, że opowiadanie Wam się podobało. Już wiecie dlaczego nie wolno tak 

często wkładać palca do nosa.  

Nasza Świnka dzięki tym naszym spotkania zrozumiała jak ważny jest nos i dlaczego 

należy o niego dbać. I dlatego przygotowała Wam bardzo ważne zadanie. 

 

 

Zadanie 1. Prosimy Was drodzy rodzice przeczytajcie dziecku te zasady i zachęćcie je do 

powtarzania. Rymowanka do nauki od Świnki: 

 

 

„Zasady Świnki Zakatarzynki” 

 

1. Gdy coś przeszkadza w nosie, chusteczkę użyj proszę 

2. Wirusów chcę się pozbyć w mig, dlatego chustkę wyrzucam do śmietnika – cyk 

3. Palec w nosie źle wygląda, wie o tym nawet żona wielbłąda 

4. W czasie kichania łokieć służy do nosa zasłaniania. 

5. Wybieram ruch, dlatego jestem zdrowy zuch. 

 

 

 

Zadanie 2. „Jak zrobić glutozę – czyli sensoplastyka dla smyka” – zabawy usprawniające  

i rozwijająca motorykę małą oraz wyobraźnię dziecięcą.  

 

Zachęcamy do wykonania razem z dzieckiem masy według wybranego przez was 

przepisu. Gdy już masa będzie gotowa to pozwólcie dziecku w dowolny sposób się nią pobawić. 

Warto rozłożyć na dywanie folię ochronną dla młodszych dzieci. Starsze dzieci mogą bawić się 

przy stoliku.  

Warto przy okazji wykonywania masy sensorycznej przypominającej gluta i tak też 

nazywanej, porozmawiać z dziećmi o tym, że jedynie takim rodzajem glutów wypada  się 

bawić. Można do masy dodać drobinki brokatu i przypomnieć dzieciom, że nos produkuje 

katar, żeby pozbyć się wirusów (brokat to te wirusy). 



 



 Praca plastyczna „Świnka” 

 

 
http://www.pedagogpisze.pl/2017/11/swinka.html?m=1 

 

 
 Do pracy potrzebne będą : 

 

• talerze papierowe,  

• różową bibułę,  

• różowy papier,  

• mazak,  

• klej,  

• nożyczki,  

• ruchome oczy.  

 

 

Bibułę tniemy na kwadraty, którymi dzieci w miarę możliwości wyklejają cały talerz. 

Następnie z papieru kolorowego wycinamy uszy i ryjek, który ozdabiamy mazakiem. 

Przyklejamy papierowe elementy, oczy i świnka gotowa.  Miłej zabawy. 

 

http://www.pedagogpisze.pl/2017/11/swinka.html?m=1
https://2.bp.blogspot.com/-c5v8RuWornc/Whr1nL1wq4I/AAAAAAAABmE/8zHkDmvcmfsVjA0AQRRI1xBuwSrtxul3ACLcBGAs/s1600/Bez%C2%A0tytu%C5%82u.png


Zanim się pożegnamy przygotowałyśmy dla Was muzyczną niespodziankę na weekend. 

Mamy nadzieję, że te piosenki jeszcze bardziej zachęcą Was do dbania o zdrowie. Możecie 

wybrać sobie piosenkę i wraz z rodziną się jej nauczyć. Życzymy miłej zabawy  

z piosenkami. 

 

Śpiewające Brzdące - Przegoń wirusa - Piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4 

 

 

 

Śpiewające Brzdące - Myję ręce - Piosenki dla dzieci 

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

 

 

 

 

 

 

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://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4
https://www.youtube.com/watch?v=NSzwTFmnUb4
mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com
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