
Dzień dobry w piątek 😊 

Mamy nadzieję, że miło spędziliście wczorajszy dzień. Tymczasem, dziś zapraszamy na 

ostatni dzień projektu „Czyściochowe przedszkole -ochrona skóry”. 

 

Zadanie 1: 

Rodzicu, na kartce napisz list (treść poniżej), włóż do koperty a następnie ukryj w domu. Gdy 

dziecko odnajdzie list, przeczytaj jego treść: 

 

Kochane Dzieci, 

gdy w okolicy grasują Wielka Szczypawica i Pieczysław, to okazuje się, że jestem bardzo 

potrzebna. Ci, którzy mnie znają, wiedzą,  że przez większość dnia bywam zakręcona. 

Wiedzą też, że przyjaźnię się z Kremonem, działamy w tej samej drużynie – chronimy 

przed słońcem, mrozem i wiatrem. Ja jestem malutka, a ten, kto pozna moje wnętrze, 

odkryje truskawkowy, malinowy bądź inny fantastyczny smak i zapach. Cieszę się 

bardzo, bo lubią mnie chłopaki i dziewczyny. Czy wiecie, kim jestem? 

PS Przesyłam buziaki, bo właśnie jestem na czyichś ustach.  

Wasza Przyjaciółka 

 

Następnie porozmawiaj z dzieckiem o właściwościach pomadek ochronnych. Podkreśl, że 

lepiej posmarować suche usta niż je oblizywać, bo od oblizywania stają się jeszcze bardziej 

suche, skóra zaczyna pękać, a to jest bolesne. Możesz pokazać pudełko z wazeliną 

kosmetyczną. Dziecko może wziąć jej trochę na palec i posmarować swoje usta. Tak samo na 

usta zadziała balsam i krem. Pokaż również pomadkę, ale podkreśl, że może jej używać tylko 

sam właściciel, nie można jej pożyczać. Proś dziecko, żeby zastanowiło się dlaczego.  

 

Zadanie 2: 

 

Zabawa - „Czy tu naprawdę jest ciepło czy zimno? 

 

Potrzebny będzie koszyk, do którego należy włożyć przedmioty chroniące skórę latem i zimą 

np.: pomadkę ochronną, krem z filtrem, krem ochronny (zimowy),  czapkę z daszkiem, ciepłą 

czapkę, okulary przeciwsłoneczne, rękawiczki itp. 

 

Instrukcja :  



Jest to tradycyjna zabawa w „ciepło-zimno”. Dziecko zamyka oczy, odwraca się, a Rodzic 

szybko chowa w pokoju jeden wybrany z koszyka przedmiot (chroniący przed słońcem albo 

mrozem). Następnie daje dziecku zaszyfrowane instrukcje zimno – jesteście daleko od 

znaleziska,  ciepło – jesteście coraz bliżej, gorąco – znaleźliście. 

Można podkreślić dziecku zasadę umowności słów „ciepło” i „zimno”, które dotyczą zabawy 

i nie zależą od temperatury w pokoju. Gdy dziecko odnajdzie przedmiot, zapytaj, czy chroni 

on skórę latem czy zimą (pomadka będzie produktem, który chroni delikatne usta i latem, 

i zimą). 

 

Zadanie 3: 

Praca plastyczna – „Moje palce tworzą tarczę ochronną”. 

 

Rodzicu, przypomnij dziecku właściwości naszej skóry, podkreśl, że dzięki niej mamy zmysł 

dotyku. Jednym z najbardziej wyczulonych miejsc ciała oprócz naszych ust, które potrafią 

rozpoznać nawet niewielkie różnice w kształcie i fakturze przedmiotów, są opuszki palców 

(wskaż, która to część palca). Rodzicu, dotknijcie nawzajem swoich dłoni tylko opuszkami, 

poczujecie wtedy delikatny dotyk. 

 

Praca plastyczna: 

Do jej wykonania potrzebne będą: 

- kartoniki  w formacie A6, 

- plastelina  (różne kolory), 

- ziarna fasoli (różne wielkości i kolory), groch, ryż, łupinki orzechów, 

- drobne kamyki, 

- żołędzie, itp. 

 

Instrukcja: 

Dziecko otrzymuje kartonik w formacie A6 (1/4 kartki A4), na którym rozprowadza jeden 

wybrany przez siebie kolor plasteliny. Następnie wybiera różne drobne elementy i wciska je 

w swoją plastelinową planszę, tworząc mozaikę na kształt tarczy. Rodzicu, pozwól dziecku na 

całkowitą dowolność w wyborze elementów i kompozycji wzorów. 

 

 

 



Zadanie 4: 

Przyjrzyj się poniższym obrazkom i zaznacz kółeczkiem te, które chronią nas przed słońcem.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzymy miłej zabawy: Barbara Musiał. 


