
Kochane Gwiazdki i Drodzy Rodzice w nadchodzącym tygodniu realizujemy kolejny 

cykl projektu pt. „ Czyściochowe Przedszkole – mycie rąk ”. Główne cele realizacji 

projektu to:   

 kształtowanie u Waszych pociech prawidłowej techniki mycia rąk,  

 zapoznanie z zasadami  zachowania w łazience,  

 kształtowanie umiejętności  dbania o czystość rąk,   

 zapoznanie z wiedzą na temat konsekwencji zdrowotnych związanych 

z brudnymi rękami,  

 poznanie postaci pieska Łopsona i Mydłomena, które to postacie możecie 

wykonać wspólnie z Rodzicami i wysłać ich zdjęcia.  

Rodzicu prosimy abyś, przeczytał dziecku opowiadanie pt. „Łapson i mycie rąk”. 

Zachęcamy do wykonania postaci Mydłomena (bohatera tej historii). Wystarczy na 

kostkę mydła przywiązać skrawek materiału jako pelerynę i dokleić oczy. 

Opowiadanie z postacią będzie o wiele ciekawsze. 

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. 

 



2. Rozmawiamy z dzieckiem na temat opowiadania i idziemy do łazienki. Tutaj  
pokazujemy dziecku różne preparaty do mycia rąk jak np.: mydło w kostce (mogą być 
różne rodzaje), w płynie, żel antybakteryjny, nawilżane chusteczki do rąk itp. Dzieci je 
oglądają, mogą powąchać. Rozmawiamy z dzieckiem na temat konieczności 
częstego i dokładnego mycia rąk. A teraz myjemy ręce w taki sam sposób jak to 
dzieci robiły w przedszkolnej łazience. Aby nawyk był prawidłowo ukształtowany musi 
być często powtarzany. Podwijamy rękawy, odkręcamy kran z wodą i MYJEMY 
RĄCZKI W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB : 
1. umyj rączkom brzuszki  
2. później plecki 
3. i paluszki 
4. potem pace złap na wędkę 
5. pokręć kciuki śrubokrętem 
6. i na koniec swe paluszki potrzyj szybko o dwa brzuszki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obraz ze strony: 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7EVqW3V%2f&id=7003C51C

AC0C1614DDD95D68632EAF7CF41A8977&thid=OIP.7EVqW3V_4 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7EVqW3V%2f&id=7003C51CAC0C1614DDD95D68632EAF7CF41A8977&thid=OIP.7EVqW3V_4
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7EVqW3V%2f&id=7003C51CAC0C1614DDD95D68632EAF7CF41A8977&thid=OIP.7EVqW3V_4


3. A teraz, zapraszamy do ćwiczeń percepcji wzrokowej oraz logicznego myślenia 

poprzez układanie poniższych obrazków. Niech rodzice, potną obrazek wzdłuż 

zaznaczonych linii, a Ty Gwiazdeczko, spróbuj samodzielnie ułożyć puzzle i przykleić 

je na kartkę.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na zakończenie: 

Proponujemy wspólne obejrzenie filmu na temat sposobu mycia rąk ze strony: 

https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI 

A teraz przypominamy sobie naszą piosenkę pt. „Szczotka, pasta” 

 – Gwiazdeczki proponujemy abyście pięknie zatańczyli dla Rodziców w rytm melodii, 

a Was Rodzice zachęcamy abyście po wysłuchaniu kolejnej piosenki o mydełku 

pobawili się wspólnie z dziećmi w dmuchanie baniek mydlanych.  

https://www.youtube.com/watch?v=ULcCm5PZwzI – piosenka Szczotka , pasta 

https://www.youtube.com/watch?v=kq4NULDhx5M – piosenka o Mydełku 

 

Przyjemnej zabawy. 

 

 

 

Opracowała: Barbara Musiał i Malwina Galwas 
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