
 

Witajcie Gwiazdeczki! 

Cieszymy się bardzo, że potraficie dokładnie myć rączki, buzię i ząbki. Mamy nadzieję, że 

doskonale bawiliście się przy piosenkach o mydełku i szczoteczce. Dzisiaj najpierw 

posłuchajcie ciekawostek o mydle, paznokciach i o myciu.  

 

1.Rodzic czyta dzieciom ciekawostki o mydle i paznokciach. 

Mydło powstało 5000 lat temu, początkowo składało się z tłuszczu, popiołu oraz piasku. Dziś 

mydło występuje w różnych formach: w kostce, w płynie czy jako pianka. Kiedy nie mamy 

dostępu do bieżącej wody, pomocne mogą być żele antybakteryjne lub nawilżane chusteczki. 

Paznokcie rosną przez całe życie, obcinamy je,  aby nie gromadził się pod nimi brud i bakterie. 

Paznokcie trzeba obcinać co najmniej raz w tygodniu.  

Kto obgryza paznokcie, zjada też brud i bakterie.  

Za długi paznokieć może się złamać.  

Brudne paznokcie bardzo nieładnie wyglądają.  

Zarówno dzieci jak i dorośli muszą często myć ręce.  

Ręce myjemy zawsze przed jedzeniem, po wyjściu z toalety, po zakończonej zabawie.  

Kto nie myje rąk, może zachorować.  

Zawsze myjemy ręce mydłem i ciepłą. 

 

 

2. Teraz zapraszamy Was do zabawy pt. Gdzie schowało się mydełko? (lub nasz 

Mydłomen) 

 

Potrzebujemy: krzesło i mydło (lub Mydłomena). Kładziemy mydło na krześle i zadajemy 

dziecku pytanie : Gdzie jest mydło? Zachęcamy dziecko aby odpowiadało wyraźnie i całym 

zdaniem : Mydło jest na krześle. Mydło jest pod krzesłem. Mydło jest obok krzesła. 

Drodzy rodzice w zabawie tej utrwalamy pojęcia dotyczące położenia przedmiotów w 

przestrzeni tj. na, pod, obok. Dla urozmaicenia możemy zastosować inne zabawki lub też sami 

siadać na, pod, obok krzesła czy stołu. (Dzieci znają zabawę i bardzo lubią się w nią bawić). 

Jeżeli zauważycie Państwo, że zabawa jest dla Waszego dziecka prosta i zrozumiała to 

zachęcamy, aby wprowadzić pojęcia za krzesłem, przed krzesłem – powodzenia. 

 

 

 

 

 



3. Teraz ćwiczymy spostrzegawczość wzrokową i zwracamy uwagę na prawidłowe 

trzymanie kredki. Połącz linią takie same mydełka. 

  

                                                        

  

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 



                                                                     

 

 

                                                                                     

   

 

                                                                                                                                                   

            

 

 

 

 



4. Ćwiczenie szeregowania według wielkości. 

 

Rodzicu wytnij poniższe obrazki. Gwiazdeczko, spójrz na poniższe obrazki. Czy potrafisz wskazać, który obrazek jest największy, a który 

najmniejszy?  Świetnie! A teraz, spróbuj ułożyć obrazki według wielkości, najpierw od największego do najmniejszego, a następnie od 

najmniejszego do największego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Zadanie dla chętnych: Domowe mydełka 

 

Do wykonania mydełek potrzebne będą: 

- zwykłe mydło najlepiej białe,  

- tarkę,  

- miseczkę,  

- kubek cieplej wody,  

- łyżeczkę do mieszenia,  

- foremki (mogą to być foremki silikonowe do babeczek, foremki do ciastek, do kostek lodu,   

lub po prostu foremki do piaskownicy, itp.) 

- ozdoby np. brokat, cekiny, płatki kwiatów, kokos, cynamon, skórka z pomarańczy/cytryny, 

mak, itp., ewentualnie olejek zapachowy, 

 

Instrukcja: Rodzicu, zetrzyj mydło na wiórki za pomocą tarki kuchennej (na najmniejszych 

oczkach). Do starych wiórków mydlanych dodaj odrobinę ciepłej wody tak, aby powstała masa 

mydlana o konsystencji papki. Teraz dziecko może dodawać kilka kropel olejku zapachowego 

oraz ozdoby. Następnie wszystko należy dokładnie wymieszać i przełożyć do foremek. Teraz 

należy poczekać aż mydełka wyschną i gotowe. Miłej zabawy ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepis oraz zdjęcie pochodzi ze strony: https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/01/rozane-mydelka-diy-prosty-

przepis/ 

 

4. Kochane Gwiazdeczki wiemy, że doskonale radzicie sobie w zabawach z etykietą więc na 

zakończenie naszego projektu zapraszamy Was do ćwiczeń interaktywnych dotyczących 

tematyki czystości – przyjemnej zabawy. 

− Połącz w pary  https://wordwall.net/play/1148/331/953 

− Dopasuj etykietę do obrazka z etykietą https://wordwall.net/play/1148/331/254 

− Przebij balon https://wordwall.net/play/1148/331/283 

− Dopasuj obrazek z etykietą do etykiety https://wordwall.net/play/1148/331/778 
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