
 

Dzień dobry Kochane Gwiazdeczki! 

W tym tygodniu realizować będziemy kolejny cykl projektu pt. „ Czyściochowe Przedszkole” 

– higiena nosa. Głównymi celami projektu jest: 

• zapoznanie z techniką prawidłowego czyszczenia nosa, 

• kształtowanie umiejętności dbania o higienę nosa, 

• kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzialności za zdrowie własne 

i innych 

• zapoznanie z wiedzą na temat rozprzestrzeniania się wirusów, 

• zapoznanie z podstawowymi zasadami profilaktyki  chorób zakaźnych. 

 

Zadanie 1: 

Rodzicu, przeczytaj dziecku wiersz pt. „Nos”, a następnie porozmawiaj z dzieckiem jakie są 

wymienione w wierszu zapachy. Czy przyjemne? Czy nieprzyjemne? Dlaczego nos wyłapuje 

te wszystkie zapachy? Po co czujemy nieprzyjemne zapachy? Czy tak samo mocno czujemy 

zapachy, gdy mamy katar? 

 

„Nos” 

 

Smak zapachem 

  Zapach smakiem 

 

Idę więc po bułkę z makiem.  

Naokoło i chodnikiem,  

aby nie wejść gdzieś na trawę 

 i nie trafić na psią sprawę.   

Zwykle pachnie obok budki,  

 – pączek lukier ma słodziutki.  

Biorę kęsa bułki z makiem,  

lecz coś nie gra mi ze smakiem.  

Bo gdy nos zatkany bywa,  

smaku jakoś mi ubywa.  

Gorzej wącham, słabiej czuję  

i nie wszystko mi pasuje. 



 

Zadanie 2: 

Zabawa badawcza – „Mój nos czuje różne zapachy”. 

Rodzicu, przygotuj na małych talerzykach różne, rozgniecione substancje wydzielające 

charakterystyczny  zapach (czosnek, banan, świeże pieczywo, jajko, ogórek, czekolada, pasta 

do zębów, krem, itp.). Następnie wytnij poniższe obrazki. Dziecko siada przy stoliczku i wącha 

kolejno substancje na talerzykach. Zapytaj dziecka, co czuje? Jaki to jest zapach: 

ładny/brzydki/słaby/mocny? Zapytaj z czym kojarzy mu się ten zapach. Jeżeli dziecko ma 

trudność z rozpoznaniem, połóż przed nim wycięte obrazki. Zadaniem dziecka jest wskazanie, 

która rzecz tak pachnie (można wykorzystać również dane przedmioty w całości np. banana w 

skórce, główkę czosnku, tubkę z pastą do zębów – aby dziecko mogło porównać czy to ten sam 

zapach).   Po zakończonej zabawie, można porozmawiać z dzieckiem na temat nosa, do czego 

służy nos, czy jest nam potrzebny? 

 

                                                                                                                                              

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

        

To zdjęcie, autor: 

https://www.mariowiki.com/banana
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

Zadanie 3: 

Rodzicu wytnij poniższe obrazki. Zadaniem Gwiazdeczki będzie ułożenie historyjki 

obrazkowej zgodnie z kolejnością etapów czyszczenia nosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydmuchaj nos 

 

Weź chusteczkę 

Wyrzuć zużytą 

chusteczkę 

Umyj ręce 



 

Zadanie 4: 

Teraz zapraszam Was do oglądnięcia bajki „Jak mieć czysty nos”. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=VcPIf2s2Gis&feature=emb_logo 

 

Rodzicu, po zobaczeniu bajki, porozmawiaj z dzieckiem o tym, jak radzić sobie z katarem   

- jak należy się zachowywać, gdy mamy katar?  

- jak należy dmuchać nos?  

- co zrobić z brudną chusteczką?  

- ile razy wolno użyć chusteczki higienicznej?  

W trakcie rozmowy możesz pokazywać dziecku różne rodzaje chusteczek – w paczkach, 

w kartoniku  do wyciągania. 

 

Na zakończenie praca plastyczna z wykorzystaniem chusteczek: 

Kolorowe chusteczki – praca plastyczna.  

Do jej wykonania potrzebne będą : 

- chusteczki higieniczne, 

- farby (najlepiej akwarelowe), 

- pędzelek, 

- woda. 

Instrukcja: Dziecko złożoną chusteczkę zamacza w wodzie. Następnie bierze pędzelek  

i zamacza w farbach (– tutaj Rodzicu, zwróć uwagę aby dziecko prawidłowo trzymało pędzel). 

Następnie, dziecko (na złożonej chusteczce) maluje wzory. Teraz najtrudniejszy etap - należy 

bardzo delikatnie rozłożyć mokrą chusteczkę oraz powiesić ją na sznurku do wyschnięcia.  

 

 

   

 

 

 

 

 

Źródło: http://krokotak.com/2014/01/coloured-patters-on-hankies/ 

Opracowała: Malwina Galwas 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=VcPIf2s2Gis&feature=emb_logo

