
Witajcie Gwiazdeczki ! 

 

Dzisiaj kolejny dzień, w którym doskonalimy umiejętność dokładnego czyszczenia 

naszego noska. 

Będziemy wspólnie rozwiązywać zagadki, poznacie zasady prawidłowego  dmuchania 

nosa, a także  opowiadanie o Śwince Zakatarzynce i Chusteczce Smareczce. 

 

Zadanie 1: 

Posłuchaj i odpowiedz, co to jest : 

 

Bywa kolorowa, 

Jest też kwadratowa, 

Gdy jej nie potrzeba 

 W kieszeni się chowa. (chusteczka) 

 

Każdy go na buzi ma 

 I przez niego oddycha. (nos) 

 

Kicham, kaszlę i mogę zarazić brata, 

 Bo ja dziś mam straszny… (katar) 

 

Wycieram nią nos, 

 A czasem usteczka,  

W kieszeni mojej mieszka 

I nazywa się… (chusteczka) 

 

Najpierw porządnie wydmuchasz nos 

 A potem się rozejrzysz – gdzie stoi… 

(kosz) 

 

Jest na środku twarzy i nim oddychamy, 

Ale się zatyka, kiedy katar mamy. (nos) 

 

Zadanie 2 : 

Zapraszamy Was razem z Rodzicami  do zabawy 

pt. Misiu, nauczę cię jak wydmuchiwać nos ” 

 Do zabawy potrzebujecie swojego ulubionego misia lub inna ulubioną zabawkę. 

 Macie już swojego misia, a więc zaczynamy. 

Posadź misia na swoich kolanach i naucz  go, jak prawidłowo wydmuchać nos. Wasi 

Rodzicie teraz Wam dokładnie jeszcze raz wyjaśnią jak to należy wykonać poprawnie. Nie 

jest to takie proste, bo trzeba przestrzegać kilku zasad. Mama albo tata też uczą swojego misia 

(modelując zachowanie): 

1. Rozkłada chusteczkę higieniczną. 

2. Przykłada misiowi do nosa. 

3. Zatyka delikatnie chusteczką jedną dziurkę i prosi misia, by dmuchał powietrze przez 

drugą dziurkę. 

4. Powtarza tę czynność, zatykając drugą dziurkę nosa misia. 

 5. Składa chusteczkę i wyrzuca do kosza. 



 

 Po tym pokazie prosimy wyjaśnijcie swoim dzieciom, jak ważna jest higiena nosa. 

Opowiedzcie, że nos jest połączony z uchem i gardłem. Przez jego nieprawidłowe 

czyszczenie można się bardziej rozchorować. Dlatego podczas dmuchania zatyka się jedną 

dziurkę i nie dmucha się zbyt mocno. Następnie poproście dziecko, aby nauczyło swojego 

misia. Na koniec niech dziecko, za pomocą nowej chusteczki, wyczyści swój nos. Rodzic 

może w trakcie wykonywania tej czynności przez dziecko mówić instrukcję: 

 Zamknij buzię, przyłóż chusteczkę, zatkaj jedną dziurkę, dmuchaj, zatkaj drugą 

dziurkę, dmuchaj. 

 Po skończonym zadaniu wyrzućcie chusteczki do kosza i pamiętajcie o umyciu rąk, z nosa 

mogły się na nie przedostać wirusy. 

Zadanie 3: 

Zapraszamy Was do zabawy  pt. „Piórka na start”. 

 Do tej zabawy zaproś kogoś z rodziny. Każdy z Was powinien mieć piórko, następnie stańcie 

przy pustym stole. Piórka należy położyć na skraju stołu. Zabawa polega na dmuchaniu 

ustami w piórko tak, aby nie spadło tylko przesuwało się po blacie. Wygrywa ta osoba, której 

piórko jako pierwsze dotrze na drugą stronę stołu. Spróbujcie tą zabawę powtórzyć ale tym 

razem dmuchajcie na piórko używając tylko nosa (usta zamknięte). 

Zadanie 4: 

Zapraszamy Was do wysłuchania opowiadania o Śwince Zakatarzynce i o tym jak Chusteczka 

Smareczka uczyła ją czyścić nosek. Rodzicu przeczytaj dziecku opowiadanie. 

” Świnka Zakatarzynka i Wielka  Glutoza ” 

 Świnka Zakatarzynka w czasie przeziębienia nie lubi się nudzić. Zawsze ma coś ciekawego 

do zrobienia… kto by się przejmował kapiącymi z nosa glutkami i gilkami? 

 — Wetrę w dywan i po sprawie, hihi! — pomyślała świnka latając z samolotem po pokoju. 

Zakatarzynka wszędzie zostawiała za sobą „ślad”. A jej zabawie towarzyszyły odgłosy 

wciągania, chlapania i kapania. Poczynania Świnki obserwowała Chusteczka Smareczka:  

— Ona ma wszystko w nosie! — Z niedowierzaniem zauważyła Smareczka. A Zakatarzynka, 

jakby to potwierdzając, wymownie pociągnęła nosem podczas szalonej zabawy. Nagle 

Smareczka zastąpiła drogę śwince… ratując ją przed poślizgnięciem się w kałuży własnych 

glutów. A fuj! Obślizgła sprawa. — Ale masz refleks! W ostatniej chwili mnie złapałaś! — z 

podziwem powiedziała świnka do chusteczki. 

 — Świnko, luz! — rzuciła Smareczka i po chwili dodała  

 — Koniec tej glutozy, dobrze? Wysmarkaj nos! 

 — Ale jak mam wysmarkać? — z lekkim zakłopotaniem zapytała Zakatarzynka. 

 — Już ci pomagam, w końcu od tego jestem! – odpowiedziała rezolutnie chusteczka.  

 — Nabierz powietrza… — O tak? — nabierając powietrze, świnka otworzyła usta. — Tak, 

idealnie! — pochwaliła ją chusteczka i poprosiła — a teraz zamknij buźkę!  — Ale… 



 — Świnka chciała coś jeszcze powiedzieć, jednak Smareczka podała jej czystą chusteczkę i 

oznajmiła tonem nieznoszącym sprzeciwu — przyłóż chusteczkę do noska i wyobraź sobie, 

że musisz powietrzem z noska poruszyć kolorowe piórko! 

 — Lubię piór… — Gdy masz już chusteczkę przy nosku, wydmuchaj te gile z nosa! Świnka 

nabrała powietrza i dmuchnęła. 

 — O tak — świetnie! — znów pochwaliła ją Smareczka. 

 — Piórka, chciałam powiedzieć, że lubię kolorowe piórka! — z czystym nosem powiedziała 

Zakatarzynka. 

 — O ja cię! Co to był za dmuch! Bez glutków naprawdę się dobrze rozmawia.  

 — No i tak możemy się bawić. 

 — Zauważyła Chusteczka Smareczka.  

 — Nooo, tylko raczej nie siadaj po tej stronie dywanu, hihi 

 — Świnka wskazała na dużą zieloną kałużę. 

 

Czy Świnka nauczyła się dmuchać nosek? 

A czy Ty Gwiazdeczko też już potrafisz dokładnie dmuchać nosek? Cieszymy się, że 

potrafisz, więc zapraszamy Was do kolejnej  zabawy pt. „Latające piórka”. 

Do zabawy będą nam potrzebne kolorowe piórka, a jeśli ich nie macie mogą być paski 

kolorowej bibuły lub chusteczki higienicznej. 

 

 Zabawa polega na dmuchaniu piórek. Usiądź na dywanie, a na dłoni połóż kolorowe piórko i 

delikatnie zdmuchuj je przed siebie. Następnie próbuj dmuchać piórko w górę i utrzymać je 

jak najdłużej w powietrzu tak, by nie spadło na podłogę. W drugiej rundzie spróbuj delikatnie 

zdmuchnąć piórko nosem, buzia pozostaje zamknięta . 

Propozycje zabaw plastycznych na dziś  : 

1. Gwiazdeczko, ozdób Chusteczkę Smareczkę według własnego pomysłu kredkami, mazakami, 

farbami, plasteliną…. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 



2. Rodzicu, pomóż dziecku wyciąć części twarzy, a następnie dziecko  nazywa części 

twarzy, przelicza i przykleja je w odpowiednie miejsca. 
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3. Wykonaj z pomocą Rodziców Świnkę Zakatarzynkę z materiałów jakie posiadacie w 

domu np. 
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Na koniec  zapraszamy do zabawy muzycznej pt. „ Mam chusteczkę haftowaną” 

https://www.youtube.com/watch?v=Wug8EPjIChY 

 

Opracowała: Barbara Musiał, Malwina Galwas 

https://pl.pinterest.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Wug8EPjIChY

