
Witajcie Kochani! 

Dziś kolejny dzień realizacji programu „Czyściochowe przedszkole”. Już na pewno dobrze 

wiecie jak prawidłowo czyścić nos. Dziś dowiecie się jak powstaje katar i co go powoduje. 

 

Zadanie 1: 

Drogi Rodzicu, przeczytaj dziecku poniższy wiersz. Możesz również przygotować rekwizyty, 

które pojawiają się w treści (kołdrę/koc, zabawkowy stetoskop, pudełko od kremu, miska, duży 

zegar) potem wciel się narratora czytającego wiersz, a dziecko w aktora, które z 

wykorzystaniem przygotowanych rekwizytów inscenizuje treść oraz głośno akcentuje każde 

„A – psik!”. Miłej zabawy       

Spotkał katar Katarzynę – A – psik! 

Katarzyna pod pierzynę – A – psik! 

 

Sprowadzono wnet doktora – A – psik! 

„Pani jest na katar chora” – A – psik! 

 

Terpentyną grzbiet jej natarł – A – psik! 

A po chwili sam miał katar – A – psik! 

 

Poszedł doktor do rejenta – A – psik! 

A to właśnie były święta – A – psik! 

 

Stoi flaków pełna micha – A – psik! 

A już rejent w michę kicha – A – psik! 

 

Od rejenta poszło dalej – A – psik! 

Bo się goście pokichali – A – psik! 

 

Od tych gości ich znów goście – A -psik! 

Że dudniło jak na moście – A – psik! 

 

Przed godziną jedenastą – A – psik! 

Już kichało całe miasto – A – psik! 

 

Aż zabrakło terpentyny – A – psik! 

Z winy jednej Katarzyny – A – psik! 



Zadanie 2: 

Rodzicu, przeprowadź z dzieckiem rozmowę na temat kataru oraz przeziębienia. Poniżej 

przestawimy propozycję pytań oraz podpowiedzi jak możesz wytłumaczyć dziecku skąd się 

bierze katar.  

Pytania: 

• Po czym poznajemy, że mamy katar?  

• Kiedy kichamy?  

• Dlaczego nos produkuje „gile”?  

• Co to znaczy – zarazić kogoś albo zarazić się?  

• Jak wirusy wędrują od człowieka do człowieka? – tutaj możecie wykonać eksperyment. 

Rodzicu, przygotuj małe kawałki papieru i połóż je na dłoni dziecka. Dziecko dmucha 

buzią jak najmocniej, żeby przekonać się, że wirusy mogą bardzo daleko wędrować. 

• Jak powinniśmy kichać, żeby nie zarażać innych? – tutaj zaprezentuj dziecku najlepszy 

sposób na kichanie – w zgięcie łokcia, natomiast jeśli w nosie mamy katar, najlepiej 

kichać w chusteczkę. Zaznacz, że to jest sposób na zablokowanie lotu wirusów 

i ochronę innych ludzi przed zakażeniem. 

• Na zakończenie przypomnij, że podczas infekcji częściej myjemy ręce, żeby nie 

rozsiewać zarazków. 

Podpowiedzi: 

ZDROWY NOS TEŻ MA ŚLUZ - Wnętrze nosa wyściela specjalna warstwa komórek (tzw. 

błona śluzowa), która wydziela śluz. Zadaniem tego śluzu jest nawilżanie wdychanego 

powietrza oraz ochrona organizmu (nos oczyszcza powietrze z pyłów, wirusów i bakterii). 

 

KATAR – CHOROBA  - Katar to potoczna nazwa dla czegoś,  co lekarz nazywa nieżytem nosa. 

Nieżyt nosa powodują najczęściej różne wirusy (rinowirusy, adenowirusy). W trakcie choroby 

zwiększa się produkcja śluzu (ma to za zadanie „zmyć” wirusy z nosa – im więcej wirusów, 

tym więcej kataru). Musimy więc pamiętać,  by czyszcząc nos podczas choroby, wyrzucać 

zużyte chusteczki i myć ręce, które są pełne wirusów. 

 

KICHANIE - Czasem w czasie kataru zdarza się, że nagle kichamy. Nie trzeba się 

powstrzymywać przed tą reakcją,  bo nasz organizm chce pozbyć się tego, co mu przeszkadza 

i co go drażni. Jednak kichając, możemy kogoś zarazić, bo wirusy wypadają z naszych ust i lecą 

daleko, daleko razem z powietrzem. Podczas kichnięcia prędkość wydychanego powietrza 

dochodzi nawet do 160 km/h, czyli wirusy poruszają się wtedy szybciej niż samochód. 



Zadanie 3: 

Teraz zapraszamy Was do zabawy plastycznej „Jak wyglądają wirusy?”.  

Potrzebne będą: 

- farby plakatowe, 

- spodeczki, 

- gąbkowy zmywak kuchenny, 

- czarne mazaki/cienkopisy/kredki, 

- kartki z bloku technicznego. 

 

Instrukcja: 

Rodzicu, wlej na spodeczki farby plakatowe oraz potnij gąbkowy zmywak kuchenny na 

kawałeczki o różnych, nieregularnych kształtach. Dziecko moczy gąbkę w farbie i na kartce 

papieru, dowolnie stawia stempelki, które przedstawiają jego wyobrażenia wirusów. Po 

wyschnięciu  farby dorysowuje dodatkowe elementy czarnymi mazakami (oczy, nogi, ręce, 

itp.). 



Zadanie 4: 

Ułóż obrazek. Instrukcja: Rodzicu, wytnij obrazek wzdłuż wykropkowanych linii tworząc 

puzzle. Dziecko układa obrazek w całość i przykleja na kartkę.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na zakończenie zapraszamy Was do zabawy: 

Potrzebne będą: 

- kosz/wiaderko/miska, 

- taśma/wstążka/włóczka, 

- czyste chusteczki higieniczne/listki papieru toaletowego, 

- mazaki, 

 

Rodzicu, na podłodze przyklej taśmę/ułóż wstążkę tak aby tworzyła linię. Następnie  

w niedalekiej odległości od linii postaw kosz. 

Dziecko siada przy stoliczku i na rozłożonej chusteczce higienicznej za pomocą mazaków 

rysuje plamy (tak aby wyglądały jak brudne od zarazków). Można również poprosić dziecko 

aby pokazało jak należy czyścić nos.  Następnie dziecko zgniata chusteczki w kulki. Staje za 

linią i stara się trafić zużytą chusteczką do kosza.  

Rodzicu, wytłumacz dziecku dlaczego szczególnie ważne jest, aby zużyte chusteczki wyrzucić 

do kosza, aby nie zostawiać ich byle gdzie, gdyż znajdują się na nich wirusy i bakterie.  

 

 

Opracowały: Barbara Musiał, Malwina Galwas 


