
PROPOZYCJE ZABAW NA PONIEDZIAŁEK (12.04.2021 R.) 
 

Kochane Pszczółki, Drodzy Rodzice! 

 

Witam Was serdecznie. W tym tygodniu przybliżymy sobie tematykę dbania o higienę, 

prawidłowego odżywiania i prowadzenia zdrowego stylu życia. 

 

1. Na początek posłuchajcie proszę opowiadania, czytanego przez rodzica, „Rozmowa 

bakterii” Katarzyny Wójcik – Bożętki: 

 

W pewien pochmurny dzień dwie bakterie siedzące na rączce Jagody tak sobie rozmawiały: 

– Hi, hi... nie umyła rąk po wyjściu z toalety, będzie ją bolał brzuszek. 

– Tak, tak – dodała druga bakteria. – Zrobiła siusiu, dotykała deski klozetowej i wyszła                    

z łazienki bez mycia rąk. 

– Inne dzieci ręce tylko wodą opłukały, ha, ha, i nas nie spłukały. Bo my mocne bakterie 

jesteśmy. Brrr, tylko mydła i ciepłej wody się boimy. 

– A wczoraj pamiętasz? – zapytała pierwsza bakteria. – Dziewczynka zjadła marchewkę, 

której nie umyła! 

– Tak, tak – potwierdziła druga bakteria. – A Jaś na nią kichnął i ust nie zasłonił! I jeszcze 

dotykał klamki u drzwi i stolika, a tam usiedli później Ola i Piotrek. Hi, hi, będą chorzy! 

Nasze siostry bakterie katarowe już się do nich przyczepiły. 

– Oj, jakie te przedszkolaki niemądre, nic dorosłych nie słuchają, higieny nie przestrzegają. 

Mamy wesołe życie, rośniemy sobie, a one chorują, hi, hi… – śmiały się złośliwie bakterie. 

Mała Jagódka nie słyszała rozmowy, ale główka ją coraz bardziej bolała i zabawa                       

w przedszkolu nie cieszyła. Nosek ją swędział, oczka piekły i brzuszek bolał coraz bardziej. 

Gdy mamusia odebrała ją z przedszkola, bardzo się zmartwiła samopoczuciem córeczki. 

Pojechały prosto do pediatry. Pani doktor obejrzała dziewczynkę, zbadała jej brzuszek, 

obejrzała gardło, uszy i piekące oczy, po czym powiedziała: 

– Jagódko, czy pamiętasz o myciu rąk w ciągu dnia? 

– Taaak… – skłamała dziewczynka. 

– Na pewno? – zapytała raz jeszcze pani doktor, widząc, że dziewczynka się czerwieni                     

i spuszcza wzrok. – Jagódko, złapałaś jakiegoś wirusa lub bakterię, która bardzo lubi brudek  

i lepi się do rączek, a z nich przenosi się do buzi, a potem do brzuszka, który zaczyna boleć.  

– To prawda… Czasem zapominam o myciu rąk. Mamusia zawsze mi przypomina, żebym 

myła ręce i pani w przedszkolu też, ale tyle się dzieje… 

Pani doktor spojrzała na pacjentkę i powiedziała spokojnym tonem: 

– Jagódko, w brudzie mieszkają bakterie, niewidoczne dla nas gołym okiem. Mimo że są takie 

malutkie, wywołują różne groźne choroby. Jeśli ty nie myjesz rączek i twoi koledzy także, to 

bakterii robi się coraz więcej, spacerują po rączkach, po zabawkach i zarażają przedszkolaki. 

– Jestem pewna, że Jagódka zapamięta na zawsze, jak ważne jest dbanie o higienę. Prawda, 

córeczko? – Mama pogłaskała córkę po głowie i uśmiechnęła się do niej. 

– Tak, nie chcę, żeby mnie bolał brzuszek i oczy i nos… – powiedziała Jagódka, masując się 

po obolałym brzuszku. 

– W takim razie przepisuję mojej małej pacjentce syrop dwa razy dziennie i zalecam częste 

mycie rąk mydłem i ciepłą wodą – powiedziała pani doktor, wypisując receptę. 

Jagódka zaczęła przestrzegać zaleceń pani doktor i nie czekała już, aż ktoś jej przypomni              

o myciu rąk. Zwracała też uwagę innym dzieciom, które nie myły rąk po wyjściu z toalety. 

Dziewczynka postanowiła, że zostanie strażnikiem czystości i bardzo jej się to spodobało.               

Z czasem inne dzieci dołączyły do drużyny czyściochów, a bakterie przestały się panoszyć               

w przedszkolnej sali. 



 
 

2. Słuchaliście uważnie? Zatem odpowiedzcie na pytania dotyczące treści opowiadania:  

- O czym było opowiadanie? 

- Z czego cieszyły się bakterie?  

- Co się stało dziewczynce z opowiadania?  

- Co powiedziała pani doktor, kiedy dziewczynka przyszła na wizytę?  

- Jak zakończyła się ta historia?  

- Czego dzieci powinniśmy unikać, by nie zachorować?  

 

3. Z pewnością doskonale wiecie, że bardzo ważne jest mycie rąk, dlatego proponuję Wam 

zabawę z gestem „Myjemy rączki”, według Moniki Majewskiej: 

 

Rodzic czyta wierszyk, a dziecko prezentuje gesty zgodnie z poniższą propozycją: 

 

1. Dłonie płucze ciepła woda, (trzymaj otwarte dłonie przed sobą i porusza palcami) 

mydło mocy wodzie doda.  

(palcem wskazującym jednej dłoni kręć kółeczko wewnątrz drugiej dłoni) 

2. Szoruj wewnątrz obie dłonie, niech bakteria w pianie tonie. (pocieraj dłonie o siebie) 

3. Usuń brud między palcami,  

(ułóż jedną dłoń na drugiej i masuj przestrzenie między palcami, potem zamiana) 

4. teraz zajmij się kciukami. (ściśnij jeden kciuk i przekręć, potem zmień dłoń) 

5. Szoruj wierzchy obu dłoni, mydło bakterie przegoni.  

(jedną dłonią pocieraj wierzch drugiej, potem zmiana) 

6. Myj nadgarstki swe dokładnie, lewy, prawy – bardzo ładnie. 

(opleć dłoń wokół lewego nadgarstka i pocieraj, potem zmiana) 

7. Opłucz dłonie z brudnej piany, (trzymaj otwarte dłonie przed sobą i poruszaj palcami) 

8. teraz ręcznik idzie w tany. (naśladuj wycieranie dłoni ręcznikiem) 



4. Poszczególne wersy w powyższym wierszyku odpowiadają radom Ośmiornicy Ady, 

która podpowiada jak prawidłowo myć ręce.  

Instrukcję mycia rąk możecie wyciąć i powiesić w łazience – to ułatwi Wam dbanie                

o higienę. 

 



5. W trakcie mycia rąk możecie śpiewać piosenkę „Moda na czyste rączki”. Trwa ona 

dokładnie tyle, ile potrzeba myć dłonie, aby były czyste. 

https://bit.ly/3l0159m 

 

6. Rączki umyte? Świetnie! A co jeszcze pomaga nam w dbaniu o odporność naszego 

organizmu? Zgadza się! To aktywność ruchowa. Dlatego zapraszam Was do ćwiczeń z Panią 

Anią i Dawidkiem. 

https://bit.ly/34U3blD 

 

7. Ostatnia zabawa, którą mam Wam dzisiaj do zaproponowania to gra „Kto przegoni 

bakterie?”: 

 

Każdy gracz układa przed sobą planszę (ręce pod kranem). Na planszy umieszcza pięć 

bakterii (okrągłe kartoniki na szarym tle).  

Pomieszajcie kwadratowe kartoniki z bakteriami i mydełkami i rozłóżcie je w rozsypce 

na środku stolika, kolorową stroną do blatu. Każdy z graczy kolejno losuje jeden kartonik.  

Kto wylosuje bakterię, odkłada ją w tym samym miejscu. Osoba, która wylosuje 

mydełko, zdejmuje ze swojej planszy jedną bakterię i odkłada ją na bok, a kartonik                          

z mydełkiem odkłada w innym miejscu. Uczestnicy po kolei losują kartoniki.  

Wygrywa gracz, który jako pierwszy pozbędzie się bakterii ze swoich rąk. 

 

 

https://bit.ly/3l0159m
https://bit.ly/34U3blD


 
 

Wytnijcie plansze i kartoniki do gry i bawcie się dobrze! 

 

8. Chętne dzieci mogą dodatkowo wykonać ćwiczenia na karcie pracy:  

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-1/mobile/index.html#p=44 

Powiedzcie do czego służy mydło, rysujcie po szarych liniach rysunku, pokolorujcie go 

według własnego pomysłu, nazwijcie przedmioty przedstawione na zdjęciach i powiedzcie, do 

czego służą. 

Życzę Wam miłego dnia! Dbajcie o higienę, a jeśli wybierzecie się na spacer, 

pamiętajcie o umyciu rąk po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu. 

Do zobaczenia i usłyszenia jutro o godz. 9:00 na platformie Teams.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie, pani Justyna 

 

Przygotujcie proszę na jutro: 

- białą kartkę, 

- kredki, 

- nożyczki, 

- kolorowy papier, 

- klej. 

-  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-1/mobile/index.html#p=44

