
1.Dzisiaj wymieniamy czynności po których i przed którymi konieczne należy umyć ręce, ćwiczymy także mowę  opowiadając Rodzicom o tym, 

co dzieje się na obrazku? Jak ubrane są dzieci ? Co robią?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Wykonujemy doświadczenie pt. Mydło przegania tłuszcz i brud.  

Potrzebujemy : płaski talerzyk • tłuste mleko • barwniki spożywcze w płynie (2–3 kolory) • patyczki do uszu • gęste mydło w płynie. 

Wykonanie: Do płaskiego talerza wlewamy mleko, następnie kilka kropel barwników spożywczych w różnych kolorach. Dziecko namacza 

patyczki w mydle i dotyka plam koloru. Obserwujemy, co się dzieje. Pytamy  o wnioski z tego eksperymentu, zachęcamy  do samodzielnych 

wypowiedzi. Na koniec możemy jeszcze zadać pytania pomocnicze: Co się wydarzyło? Co zrobiło mydło? Dlaczego kolor „ucieka”? Jeśli 

tłuszcz jest w mleku,  to czy jest też na naszych rękach? (Barwnik łączy się z tłuszczem z mleka. Mydło „przegania” tłuszcz, dlatego widzimy, 

jak kolorowe plamy odsuwają się od mydła. Spocone i brudne ręce też są tłuste.). 

3. Teraz wykonujemy ( jeżeli nie mamy w domu) piasek kinetyczny, bawimy się a po zakończonej zabawie utrwalamy etapy mycia rąk. 

Przepis nr 1.  

SKŁADNIKI: 1 szklanka mąki kukurydzianej • 1 szklanka cukru gruboziarnistego albo soli • 10 łyżek oleju • 10 łyżek mąki ziemniaczanej 

WYKONANIE: Do płaskiego naczynia wsypujemy mąkę kukurydzianą i ziemniaczaną oraz cukier (sól), dolewamy olej. Jeśli masa jest za 

bardzo sypka, dodajemy odrobinę oleju, jeśli za miękka – mąkę. UWAGA: Masa w całości wykonana jest z jadalnych i bezpiecznych 

składników,  dlatego jest bezpieczna również dla młodszych dzieci. 

Przepis nr 2 

POTRZEBNE BĘDĄ: 1 szklanka piasku , 0,5 szklanki mąki ziemniaczanej, 0,5 szklanki płynu do naczyń , 1 szklanka wody 

1. Mieszamy piasek z mąką. 

2. W osobnym naczyniu z płynu do mycia naczyń tworzymy pianę za pomocą ubijaczki. 

3. Wlewamy płyn z pianą do mieszaniny piasku i mąki i wyrabiamy na plastyczną masę. 

4. W razie potrzeby dolewamy wody albo dosypujemy piasku w celu uzyskania lepszej konsystencji 

 

 



Przepis nr 3 

          

Źródło: https://www.bing.com/images/search?q=przepis+na+piasek+kinetyczny&qs=n&form=QBIDMH&sp=-1&pq=przepis+na+piasek+kinetyczn&sc=1-

27&sk=&cvid=A9E8E1107 

PAMIĘTAJCIE: Po zabawie piaskiem należy dokładnie umyć ręce.  Skuteczne mycie rąk powinno trwać przynajmniej 40 sekund! 

 

 

Opracowały : Barbara Musiał, Malwina Galwas 
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