
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

W tym tygodniu będziemy realizować kolejny etap ogólnopolskiego programu 

edukacyjnego  pt. „Czyściochowe Przedszkole – czystość rąk” organizowanego przez firmę 

Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior.  

Głównymi celami tego etapu tematycznego będą: 

• zapoznanie z prawidłową techniką mycia rąk 

• zapoznanie z zasadami zachowania w łazience 

• kształtowanie umiejętności dbania o czystość rąk 

• kształtowanie świadomości ekologicznej 

• zapoznanie z zasadami dbania o czystość rąk 

• zapoznanie z wiedzą na temat konsekwencji 

• zdrowotnych związanych z brudnymi rękami  

 

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

prosimy, abyście wyjaśnili dzieciom dlaczego powinniśmy dbać o czystość rąk, kiedy 

powinniśmy myć ręce oraz jak prawidłowo należy myć ręce.  

 
Źródło: https://miastodzieci.pl/wydarzenia/mycie-rak-dla-dzieci/ 

https://www.rossmann.pl/
https://www.rossmann.pl/rossne
https://miastodzieci.pl/wydarzenia/mycie-rak-dla-dzieci/
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2017/07/kiedy_dzieci_powinny_myc_rece.pdf


A teraz drogie KRASNALE  usiądźcie wygodnie i posłuchajcie opowiadania  

o pewnym piesku.  

 

 

„Łapson i mycie rąk” 

 

Pies Łapson wszedł do swojego domu i powiedział: 

— Będę miał dzisiaj gości… 

W tej samej chwili z łazienki dobiegło go wołanie: 

— Łapsonie!!! — Łapson nic. — Łaaaapsonie! Czy dorosłe czy dziecięce warto umyć dobrze 

ręce! 

— Przypominał mieszkający w łazience Mydłomen.  

Łapson spojrzał na swoje łapki. 

— Nie widzę brudu… — wyszeptał. Ale nie chciał kłócić się z przyjacielem, podszedł do 

zlewu, odkręcił kran, zamoczył dłonie i wytarł je w ręcznik. Było widać, że jest czymś 

przejęty.  

Spojrzał na Mydłomena stojącego na zlewie i zwierzył się: 

— Wiesz, dziś będę miał gości i… 

— Gości to ty już masz. Tylko nieproszonych. — Łapson rozejrzał się po łazience, nikogo nie 

było. 

— Gdzie? — zapytał zdziwiony. 

— Łap superlupę i sam zobacz! — Pod superlupą Łapson zobaczył swoje łapki zupełnie 

inaczej.  

Okazało się, że kręcą się na nich nieznane mu dotąd stworzonka o dziwnych kształtach.  

Łapson aż się wzdrygnął. 

— To Bakteriaki, Wirusaki i Pasożytniaki! — fachowo wyjaśnił Mydłomen. — Oj, 

nieciekawe  

towarzystwo zaprosiłeś do domu — dodał szybko. 



— Ale ja nikogo, nikogo nie… — zdziwionym głosem zaczął pies… 

— Wystarczy, że czegoś dotkniesz… one hyc! I już są na twoich łapkach! — zauważył 

Mydomen. 

— Nie chcę takich kolegów! — oświadczył Łapson i pokręcił głową. 

— To łap mnie w łapki i myj, myj! — Mydłomen uśmiechnął się do przyjaciela. Podał mu 

pokaźną porcję piany. Łapson wziął mydło w łapki. Gdy pies mył dłonie, Mydłomen poprosił: 

— A teraz daj mi działać: wewnątrz dłoni, na grzbietach, a także pomiędzy palcami! 

Łapson stosował się do prośby kolegi i z wielką dokładnością pocierał namydlonymi łapkami.  

Myjąc środek, grzbiety i przestrzenie między palcami. 

— Dobrze? 

— Wspaniale — powiedział zadowolony Mydłomen. — Ale teraz spłucz pianę.  

I pamiętaj: jestem zawsze pod ręką! 

Rozmowę przerwał dźwięk dzwonka do drzwi. 

— To moi goście! Już są. — Pies pobiegł otworzyć drzwi.  

Do domu weszło rodzeństwo kotów: Pupik i Pupilka. 

— Cieszę się, że już jesteście — przywitał się Łapson, i szybko dodał — Pokażę wam, gdzie 

możecie umyć ręce. 

 

 

 

Zadanie 1. „Mydłomen” -  spróbujcie zrobić postać z opowiadania. 

 

Do jej wykonania będziecie potrzebować: kostkę mydła, kawałek materiału, 

samoprzylepne oczy (naklejki) lub zrobione z papieru podklejone taśmą dwustronną. 

Wystarczy na kostkę mydła przywiązać skrawek materiału jako pelerynę i dokleić oczy 



 

 

Zadanie 2. „Łazienkowa rymowanka” – Drogie KRASNALE pamiętacie plakat jaki wisiał u 

nas w przedszkolnej łazience. Jeśli nie to poniżej przypominamy naszą łazienkową rymowankę. 

Spróbujcie nauczyć się jej na pamięć. 

 

 
https://pl.pinterest.com/pin/654851602057374286/ 

https://pl.pinterest.com/pin/654851602057374286/


Zadanie 3. „Wiem, kiedy trzeba myć ręce”  

 

Rodzic pokazuje dziecku  różne preparaty do mycia rąk: mydło w kostce (mogą być 

różne rodzaje), w płynie,  żel antybakteryjny, nawilżane chusteczki do rąk itp.  Dzieci je 

oglądają, mogą powąchać. Wspólnie układają preparaty w kolejności od najskuteczniejszych 

(mydło w płynie, mydło w kostce, żel antybakteryjny, nawilżone chusteczki). 

 

A teraz wraz z rodzicami spróbujcie stworzy plakat pokazujący sytuacje, w których 

należy myć ręce. Dzieci przyklejają  do dużego arkusza papieru piktogramy zawarte na karcie  

A, B i C, uzasadniając w trakcie, dlaczego po tych czynnościach ręce wymagają umycia. Na 

końcu chętne dzieci kolorują plakat. Pracę wieszamy blisko wejścia do łazienki albo w łazience. 

 

 

 



 

 



Zabawa ortofoniczna w oparciu o wierszyk „Szur, szur, szur” 

 

Wodę puszczam – kap, kap, kap, 

Rączki myję – szur, szur, szur, 

Mydłem pluskam – chlup, chlup, chlup 

I brud tonie – bul, bul, bul. 

 

Drogie  KRASNALE razem z  rodzicami powtarzają wierszyk 4 razy. Następnie mama 

albo tata wypowiada jedynie dźwięki, np. kap, kap, kap, a Wy zgadnijcie, że tak robi woda 

w kranie. Rodzic mówi bul, bul, bul, a Wy, że tonie brud itd. 

 

 

Zagadki Łapsona 

Rodzic  czyta zagadki, a dzieci podają odpowiedzi.  

 

Kolorowe i pachnące 

Do mycia rąk służące (mydło) 

 

W umywalce lub w wannie 

Umyje cię ona starannie (woda) 

 

Wanna służy do kąpania 

A on do wycierania (ręcznik) 

Może być duża, może być mała 

Ale do mycia jest doskonała (umywalka) 

W niej się wykąpiesz 

Umyjesz ręce 

Gdzie ty to zrobisz? 

W swojej… (łazience) 

 

A teraz usiądźcie wygodnie i posłuchajcie piosenki pt. „O myciu rąk” 

https://www.youtube.com/watch?v=LFHTLaAHJ_c&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LFHTLaAHJ_c&feature=youtu.be


Zadanie 4. „Kropla wody” – ćwiczenie grafomotoryczne. 

 

 

 



Zadanie 5. „Myjemy ręce” – pokoloruj najpiękniej jak potrafisz. 

 

 

 

 
 

https://pl.pinterest.com/pin/422564377538563791/ 

https://pl.pinterest.com/pin/422564377538563791/


Zadanie 6. „W łazience” – Czy wszystko tu pasuje?  Zastanów się i skreśl przedmioty, które 

nie powinny znaleźć się w łazience. 

 

 
https://pl.pinterest.com/pin/622833823436923838/ 

https://pl.pinterest.com/pin/622833823436923838/


A oto nasza dzisiejsza propozycja na pracęplastyczno-techniczną. 

„Domowe Mydło Lawendowe” 

 
 

https://ekodziecko.com/domowe-mydlo-lawendowe 

 
 

Materiały i przybory: 

• resztki mydła lub szare mydło w kostce 

• wywar z lawendy 

• kilka łyżek oleju lub oliwy z oliwek 

• żaroodporne naczynie+ pasujący garnek z wodą 

• tarka do warzyw 

• drewniana łyżka 

• plastikowe foremki z zestawu do zabawy ciastoliną, papierowe kubeczki, foremki do 

babeczek 

 

1.Z lawendy zrobić nocny wywar. Przykryć spodeczkiem i poczekać aż ostygnie. Można też 

zrobić wywar z rumianku, lipy lub nagietka w zależności od tego jaki zapach preferujemy. 

2. Resztki mydła trzemy na tarce do szklanego naczynia żaroodpornego. Najlepiej użyć białego 

mydła z dodatkiem np. kilku skrawków różowego aby uzyskać ładny kolor ostatecznego 

mydełka. Jeśli pomieszamy niebieski z różowym i zielonym to efekt końcowy może nas 

rozczarować pod względem kolorystycznym…  

3. Naczynie żaroodporne ze startymi resztkami mydła wstawiamy do garnka z gotującą się 

wodą i podgrzewamy w tak zwanej „kąpieli wodnej”. 

4. Dodajemy kilka łyżek wywaru z lawendy i tyle samo łyżek oleju lub oliwy. Można też dodać 

kilka kropel wybranego olejku eterycznego. Całość mieszamy drewnianą łyżką czekając aż 

wiórki mydła się rozpuszczą a wszystkie składniki połączą na gładką masę. Nie gotujemy! 

5. Masa w trakcie podgrzewania brzydko pachnie! Nie trzeba się tym przejmować, jak mydełka 

się wysuszą będą pachniały naprawdę ładnie. 

6. Zdjąć masę z garnka i mieszając poczekać aż lekko ostygnie. 

7. Foremki do zrobienia mydełek posmarować w środku olejem lub oliwą. My użyliśmy 

foremek do zabawy ciastoliną. Można przygotować foremki do babeczek lub zwykłe papierowe 

kubeczki jednorazowe. 

https://ekodziecko.com/domowe-mydlo-lawendowe
https://www.ceneo.pl/2509536#pid=1320


8. Bardzo ostrożnie- gorące!- nakładać masę mydlaną do foremek. Pamiętajmy aby nie dawać 

zbyt grubej warstwy mydła, będzie nam wtedy bardzo długo schło i będzie się niewygodnie 

nim myło ręce. 

9. Foremki wypełnione mydłem odstawiamy w ciepłe i przewiewne miejsce na dwa tygodnie. 

Jeśli mydełko jest grube należy je odstawić nawet na cztery tygodnie. 

10. Gotowe mydełko po przechyleniu foremki samo z niej wypada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonywanie przez Was w domu zadania czy prace plastyczne możecie gromadzić  

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

wysyłać na naszego maila grupowego: 

 

krasnoludki8przedszkole@gmail.com 

 

 

 

 

opracowała: Joanna Kulawik, Ewelina Kuras 

 

mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com
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