
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

 

Dziś moi drodzy znów mamy kilka śmiesznych zabaw i zadań z wykorzystaniem wody 

i mydła. Zobaczcie co dziś dla Was przygotowałyśmy. 

Drogie KRASNALE dziś witamy Was oto taką piosenką. Zachęcamy do wspólnej nauki 

i śpiewania. 

 

„Mydło lubi zabawę” – Fasolki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9qPHN47C1g8&list=PL1QSubGiVsHa12SDf_QJD

DxHwghCx0aNw 

 

Mydło lubi zabawę w chowanego pod wodą 

Każda taka zabawa jest wspaniałą przygodą 

Kiedy dobry ma humor to zamienia się w pianę 

A jak znajdzie gdzieś słomkę, puszcza bańki mydlane. 

 

Mydło wszystko umyje, nawet uszy i szyję 

Mydło, mydło pachnące jak kwiatki na łące. (x2) 

 

Mydło lubi kąpiele, kiedy woda gorąca 

Skacząc z ręki do ręki, złapie czasem zająca 

Lubi bawić się w berka, z gąbką chętnie gra w klasy 

I do wspólnej zabawy wciąga wszystkie brudasy. 

 

Mydło wszystko umyje, nawet uszy i szyję 

Mydło, mydło pachnące jak kwiatki na łące. (x2) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9qPHN47C1g8&list=PL1QSubGiVsHa12SDf_QJDDxHwghCx0aNw
https://www.youtube.com/watch?v=9qPHN47C1g8&list=PL1QSubGiVsHa12SDf_QJDDxHwghCx0aNw


Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie rymowanki o myciu rąk. W trakcie drugiego 

czytania spróbujcie naśladować ruchy o jakich mowa w tym wierszu. 

 

 



Zadanie 1. „Po kolei, po kolei” – ustalamy kolejność prawidłowego mycia rąk. Drodzy 

rodzice prosimy omówcie z dzieckiem kolejne czynności mycia rąk, pokazując wszystko 

gestami:  

1. namydlenie dłoni 

2. mycie grzbietu dłoni prawej 

3. mycie grzbietu dłoni lewej 

4. mycie między palcami 

5. mycie kciuka 

6. gilgotanie w środku dłoni 

7. mycie nadgarstków 

8. spłukiwanie 

9. wycieranie ręcznikiem. 

Następnie prosimy wytnijcie poniższe element i ułóżcie je po kolei według podanej 

instrukcji, na końcu przyklejcie je do kartki. Wspólnie wykonana instrukcje możecie przykleić 

w łazience. 

 



A teraz zapraszamy Was  do  zabawy ruchowej pt. „Woda, mydło, ręcznik” 

 

Do zabawy będzie Wam potrzebny wygodny strój i płyta z ulubiona muzyką.   

W wyznaczonym miejscu przez rodziców biegacie, na hasło rodzica wykonujecie podane 

ćwiczenia:  

 

Mydło – kładą się na podłodze, 

Woda – podskakują, 

Ręcznik – turlają się po podłodze. 

 

 

 

Zadanie 2. „Mydło lubi kiedy woda jest gorąca” – eksperyment. 

 

Prosimy przygotowujcie z pomocą osoby dorosłej dwie miski: z ciepłą i zimną wodą. 

Dziecko dostają łyżki oraz mydło pokrojone na drobne kawałki.  

 

Wsypują do misek pokrojone mydło, mieszają i obserwują, gdzie mydło rozpuści się 

szybciej: w wodzie ciepłej czy zimnej. Podsumowaniem eksperymentu jest rozmowa z dziećmi 

o tym, dlaczego lepiej myć ręce w ciepłej wodzie. 

 

 „Bańki mydlane” – super zabawa a jednocześnie proste ćwiczenie oddechowe. Poniżej 

zamieszczamy link do domowych przepisów na bańki. 

 

 

https://nowosci.com.pl/jak-zrobic-plyn-do-baniek-szybki-prosty-i-tani-sposob-

instrukcja-krok-po-kroku/ar/13594556 

 

 

 

https://nowosci.com.pl/jak-zrobic-plyn-do-baniek-szybki-prosty-i-tani-sposob-instrukcja-krok-po-kroku/ar/13594556
https://nowosci.com.pl/jak-zrobic-plyn-do-baniek-szybki-prosty-i-tani-sposob-instrukcja-krok-po-kroku/ar/13594556


Zadanie 3. „Kto rozpozna najwięcej przedmiotów?” – nazwij przedmioty znajdujące się na 

obrazku, podziel ich nazwę na sylaby.  

Pokolorujcie pięknie przedmioty, które potrzebujesz, żeby być czystym przedszkolaczkiem. 

 

https://www.superkid.pl 

 

 

 

https://www.superkid.pl/


Zadanie 4.  „Ile to baniek?” – pokoloruj tyle baniek ile jest oczek na kostce. 

 

https://pl.pinterest.com/pin/412712753354122236/ 

https://pl.pinterest.com/pin/412712753354122236/


Zadanie 5.  „Liczymy bańki” – sprawdź, których baniek jest więcej.  W bańkach ukryły się 

cyfry, odszukaj je, a następnie pokoloruj według podanego kodu.  

Policz których baniek jest więcej, tych z cyfrą 1, 2 czy 3? 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/377246906286144449/ 

https://pl.pinterest.com/pin/377246906286144449/


Zadanie 6. „Kolorowa Bańka” – bańka ma kształt koła. Pokoloruj każde koło innym kolorem 

i policz ile kół ukryło się w tej bańce? 

 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/2015/10/ksztalty-i-figury-szablony-i-karty-pracy-dla-dzieci.html 

https://dzieciakiwdomu.pl/2015/10/ksztalty-i-figury-szablony-i-karty-pracy-dla-dzieci.html


Propozycja pracy plastycznej „Malowanie pianą” 

 

Farby umieszczamy w pojemniczkach. Dodajemy wodę i płyn do naczyń. Mieszamy 

pędzlem i za pomocą słomki robimy bańki. Kolorową pianę przenosimy na kartkę za pomocą 

łyżeczki. Staramy się nie dotykać kartki łyżeczką. Piana pozostawi ślad na kartce w postaci 

połączonych ze sobą ciemniejszych okręgów z jaśniejszymi środkami. Pędzlem domalowujemy 

szczegóły. Zanim przystąpimy do pracy warto sprawdzić czy farba jaką posiadamy dobrze 

oddaje kolor. Może się zdarzyć, że mimo tego, iż woda jest kolorowa, to piana już nie.  

Materiały: 

• farby (plakatowe, wodne) 

• płyn do naczyń 

• woda 

• kartka papieru 

Narzędzia: 

• słomka 

• pędzel 

• plastikowa łyżeczka 

 

 
http://praceplastyczne.pl/techniki-plastyczne/69-malowanie-piana 

 

 

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 

http://praceplastyczne.pl/techniki-plastyczne/69-malowanie-piana
mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com
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