
Kochane Pszczółki witajcie w Czyściochowie.  

W tym tygodniu przybliżymy wam temat związany z higieną nosa. 
 

Rodzicu przeczytaj dziecku wiersz. A następnie odpowiedzcie 

wspólnie na następujące pytania: 

1) Jakie są wymienione w wierszu zapachy? 

2) Czy przyjemne? Czy nieprzyjemne?  

3) Dlaczego nos wyłapuje te wszystkie zapachy?  

4) Po co czujemy nieprzyjemne zapachy?  

5)Czy tak samo mocno czujemy zapachy, gdy mamy katar? 

Nos – dziurki ma dwie, służy do wąchania.  

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. 

Zapraszam do zabawy badawczej pt.: „Mój nos czuje różne 

zapachy”. 

Potrzebne wam będą: 

• małe słoiki, np. po koncentracie pomidorowym 

• rozgniecione bardzo drobno próbki produktów: czosnek, banan, 

pieczywo, kalafior, jajko, świeży ogórek, czekolada, mydło, pasta 

do zębów, krem, wilgotna ziemia 

• kartki 

• pastele 

Przygotujcie wspólnie z rodzicami w małych słoiczkach po 3 zestawy 

różnych substancji wydzielających charakterystyczny  zapach. 

Dziecko siada do stolika, wącha próbki i rysuje to, co mu się kojarzy 

z tym zapachem (rysunki nie muszą być dosłowne, mogą to być też 

dalsze skojarzenia, wspomnienia).  



MEMO 

Czas na zabawę: 

I. Ćwiczenia oddechowe - dmuchamy w piórka, albo  

w coś bardzo lekkiego, co mamy w domu 

II. Teraz nauczymy nasze misie i lalki dmuchać noski: 

1. Rozkładamy chusteczkę higieniczną.  

2. Przykładamy misiowi do nosa.  

3. Zatykamy delikatnie chusteczką jedną dziurkę i prosimy misia,  

by dmuchał powietrze przez drugą dziurką. 

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

5. Składamy chusteczkę i wyrzucamy do kosza 

III. Rozwiąż zagadki: 

 

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) 

 

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) 

A teraz zapraszam was do rozwiązania memo obrazkowego 

„pachnącego” kwiatami z majowej łąki”. Wystarczy kliknąć  

w poniższy kwiatek. 

Materiały pobrano z rossmann/czyściochowo, dziennikzachodni.pl 

Opracowanie str. 1-2 Jolanta Adamus-Wyżgolik 

https://learningapps.org/display?v=puecatzbt20&fbclid=IwAR2gE01xs7TyrIJMUUY1rggjLaCQR2aj3saNUVcpc_PbnaFpaB1tImW3OqM


Bukiet tulipanów  z kolorowego papieru 

Tulipany z papieru to bukiet, który samodzielnie zrobią  przedszkolaki. Dziś 

proponujemy 2 sposoby sklejania kwiatków dla starszych i młodszych 

dzieci. 

Do wykonania tulipanów potrzebne są: 

• Kolorowe kartki papieru, 

• klej, 

• nożyczki, 

• patyczki do szaszłyków, na łodygi -sprawdzą sie też zielone słomki  do 

napojów, 

• tasiemki, kokardki, 
• farba zielona do pomalowania łodyżek. 

Kochane dzieci mamy wiosnę. To piękna pora roku, w 

której na wiosennej łące możemy zaobserwować 

piękne kwiaty.  Kwiaty te można przecież zrobić z 

papieru. Dziś proponujemy wam jak je zrobić. 

Tutaj Jasiek skleja tulipanka 



To tulipany dla młodszych dzieci, sklejone na płasko  

https://www.jaskoweklimaty.pl/kwiaty-diy-inspiracje-na-prace-z-dziecmi/ 

Opracowanie Małgorzata Szypulska 



Opracowanie: Helena Mirowska 

Niełatwo wśród tylu barw wiosennej łąki odszukać to czego 
szukamy. Jeszcze trudniej odnaleźć, czym różnią się dwa na 
pozór identyczne obrazki. Teraz zadanie dla Przedszkolaka 
Bystre Oko. Znajdźcie różnice. Dzieci młodsze 5, a starsze 10 
różnic. Ciekawe kto pierwszy odszuka?  Start! 


