
Jestem czyścioszkiem - myję ręce. 
 
1. Pobaw się w zabawę na powitanie z piosenką.  

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo\ 

 
2. Rozwiąż zagadki do tematu.  

 
Kolorowe i pachnące  

Do mycia rąk służące (mydło)  

 

W umywalce lub w wannie  

Umyje cię ona starannie (woda)  

 

Wanna służy do kąpania  

A on do wycierania (ręcznik)  

 

Może być duża, może być mała  

Ale do mycia jest doskonała (umywalka)  

 

W niej się wykąpiesz  

Umyjesz ręce  

Gdzie ty to zrobisz?  

W swojej… (łazience)  

 

 Odpowiedzi wskaż w karcie pracy nr 1. (Nie koloruj karty, będzie Ci ona potrzebna 

podczas w dalszej zabawy.) 

 Zastanów się: Kiedy myjemy ręce?  

 Wytnij piktogramy (karta pracy nr 2) i wykonaj plakat „Kiedy myjemy ręce?”. 

Udekoruj plakat wg własnego pomysłu.  

 Odpowiedz na pytanie: Które czynności wykonujemy po umyciu rąk, a które przed? 

2. Posłuchaj opowiadania czytanego przez rodzica: 

 

Łapson i mycie rąk 

 

Pies Łapson wszedł do swojego domu i powiedział:  

— Będę miał dzisiaj gości…  

W tej samej chwili z łazienki dobiegło go wołanie:  

— Łapsonie!!! — Łapson nic. — Łaaaapsonie! Czy dorosłe czy dziecięce warto umyć dobrze 

ręce!  

— Przypominał mieszkający w łazience Mydłomen.  

Łapson spojrzał na swoje łapki.  

— Nie widzę brudu… — wyszeptał. Ale nie chciał kłócić się z przyjacielem, podszedł do 

zlewu, odkręcił kran, zamoczył dłonie i wytarł je w ręcznik. Było widać, że jest czymś 

przejęty. Spojrzał na Mydłomena stojącego na zlewie i zwierzył się:  

— Wiesz, dziś będę miał gości i…  

— Gości to ty już masz. Tylko nieproszonych. — Łapson rozejrzał się po łazience, nikogo nie 

było.  

— Gdzie? — zapytał zdziwiony.  

— Łap superlupę i sam zobacz! — Pod superlupą Łapson zobaczył swoje łapki zupełnie 

inaczej. Okazało się, że kręcą się na nich nieznane mu dotąd stworzonka o dziwnych 

kształtach. Łapson aż się wzdrygnął.  

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo/


— To Bakteriaki, Wirusaki i Pasożytniaki! — fachowo wyjaśnił Mydłomen. — Oj, 

nieciekawe towarzystwo zaprosiłeś do domu — dodał szybko.  

— Ale ja nikogo, nikogo nie… — zdziwionym głosem zaczął pies…  

— Wystarczy, że czegoś dotkniesz… one hyc! I już są na twoich łapkach! — zauważył 

Mydomen.  

— Nie chcę takich kolegów! — oświadczył Łapson i pokręcił głową.  

— To łap mnie w łapki i myj, myj! — Mydłomen uśmiechnął się do przyjaciela. Podał mu 

pokaźną porcję piany. Łapson wziął mydło w łapki. Gdy pies mył dłonie, Mydłomen poprosił:  

— A teraz daj mi działać: wewnątrz dłoni, na grzbietach, a także pomiędzy palcami!  

Łapson stosował się do prośby kolegi i z wielką dokładnością pocierał namydlonymi łapkami. 

Myjąc środek, grzbiety i przestrzenie między palcami.  

— Dobrze?  

— Wspaniale — powiedział zadowolony Mydłomen. — Ale teraz spłucz pianę. I pamiętaj: 

jestem zawsze pod ręką!  

Rozmowę przerwał dźwięk dzwonka do drzwi.  

— To moi goście! Już są. — Pies pobiegł otworzyć drzwi. Do domu weszło rodzeństwo 

kotów: Pupik i Pupilka.  

— Cieszę się, że już jesteście — przywitał się Łapson, i szybko dodał — Pokażę wam, gdzie 

możecie umyć ręce. 

 

 

3. Naucz się jak prawidłowo umyć ręce dzięki wierszykowi „Mycie rąk” 
 

Czy dorosłe czy dziecięce  

Każdy myje swoje ręce  

Podwijam więc rękawy  (podwijanie rękawów) 

Wodę puszczam – nie ma sprawy  (odkręcanie kranu) 

Mydło biorę, bo bez niego  (nakładanie mydła) 

Nie ma mycia poprawnego  

Najpierw w środku robię pianę  (namydlanie dłoni od środka) 

Na tym jednak nie ustanę   

Grzbiet pocieram  (mycie grzbietu dłoni lewej i prawej)  

Lewy, prawy  

Łączę palce  (mycie między palcami) 

Dla zabawy  

Kciukiem kręcę  (mycie kciuków) 

Nadgarstkami   (mycie nadgarstków) 

I gilgoczę opuszkami  (mycie opuszków palców poprzez pocieranie o wewnętrzną stronę drugiej dłoni) 

Lewy, prawy  

 

 Wraz z dorosłym pokaż jak prawidłowo umyć ręce wg instrukcji z wiersza. 

 Naucz się wiersza na pamięć. 

 Teraz umyj ręce w łazience wg wiersza. 

 Wytnij kwadraciki z instrukcji mycia rąk (karta pracy nr 3)  i zrób z niego memory 

sprawdź czy nie brakuje żadnego obrazka. Możesz też samodzielnie wykonać do tego 

kopertę. Wystarczy złożyć kartkę na pół i zakleić na bokach. 

 

 

 

 

 

 



4. Wykonaj pracę plastyczną „Mydłomen”  

 Obejrzyj obrazek Mydłomena. 

 

 
 Zrób własnego Mydłomena. Użyj dostępnych materiałów. Jeśli nie masz mydła  

w kostce, udekoruj to w płynie. 

 

5.  Pobaw się w zabawę ortofoniczną w oparciu o wierszyk. 

 Powtórz wierszyk 4 razy 

 

Wodę puszczam – kap, kap, kap,  

Rączki myję – szur, szur, szur,  

Mydłem pluskam – chlup, chlup, chlup  

I brud tonie – bul, bul, bul.  

 

 Następnie niech dorosły wypowiada jedynie dźwięki (np. kap, kap, kap lub bul, bul, 

bul), a Ty zgadnij, co wydaje taki dźwięk (np. woda w kranie lub tonie brud).  

 

6. Pobaw się z piosenką prawa-lewa:  
https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM 

 

7. Wykonaj kartę pracy nr 1 „Prawa – lewa” dla utrwalenia stron . 

 Narysuj siebie w łazience. Nad ręcznikiem dorysuj tyle ręczników ile osób jest w 

twojej rodzinie (mogą wisieć na haczykach). Wannę wypełnij wodą i narysuj na 

wodzie piłkę. Obok sedesu z prawej strony narysuj kosz na śmieci. Pod umywalką 

narysuj schodek dla dzieci. Z lewej strony obok okna narysuj mały obrazek w ramce.   

 

8. Zrób doświadczenie i przekonaj się Jaką wodę lubi mydło? 
Dorosły przygotowuje dwie miski: z ciepłą i zimną wodą. Dzieci dostają łyżki oraz mydło 

pokrojone na drobne kawałki. Wsypują do misek pokrojone mydło, mieszają i obserwują, 

gdzie mydło rozpuści się szybciej: w wodzie ciepłej czy zimnej.  

Podsumowaniem eksperymentu jest rozmowa z dziećmi o tym, dlaczego lepiej myć ręce  

w ciepłej wodzie. 

 

 ! Po skończonym eksperymencie wodę z mydłem możesz wykorzystać  

do zrobienia baniek   lub ogromnej piany, dmuchając prosto do miski  

z roztworem, jeśli tylko masz w domu     słomkę .  

Pamiętaj, że wody z mydłem nie wolno pić bo będzie bolał brzuch! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM


9. Posłucha piosenki „Kiedy myjemy ręce?”  

https://www.youtube.com/watch?v=NSzwTFmnUb4  

 Powtórz kila razy tekst z piosenki: „szuru buru ram pam pam pam”. Za każdym razem 

spróbuj to zrobić coraz szybciej. 

 

10. Pobaw się piaskiem kinetycznym.  

 Poproś dorosłego o pomoc w jego wykonaniu.  

Przepis na piasek kinetyczny 

składniki : 

. 1 szklanka mąki kukurydzianej  

. 1 szklanka cukru gruboziarnistego albo soli  

. 10 łyżek oleju  

. 10 łyżek mąki ziemniaczanej  

 

Do płaskiego naczynia wsypujemy mąkę kukurydzianą i ziemniaczaną oraz cukier (sól),  

dolewamy olej. Jeśli masa jest za bardzo sypka, dodajemy odrobinę oleju, jeśli za miękka – 

mąkę.  

Masa w całości wykonana jest z jadalnych i bezpiecznych składników, dlatego jest 

bezpieczna.  

Do zabawy używamy  foremek. 

 Po zabawie myj ręce wg wcześniejszych wskazówek z wiersza.  

 

11. Pobaw się w zabawę ruchową - Głowa ramiona kolana pięty. 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

Konkurs: 
Stwórz pracę plastyczną dotyczącą mycia rąk i wyślij ją na maila grupowego: 

Praca finałowa weźmie udział w ogólnopolskim konkursie Rossmanna. 
 

 
 
 

*Dla poszukujących wiedzy:  

Czy wiesz że pierwsze mydło powstało 50000 lat temu Legenda mówi  

iż mydło zostało odkryte w starożytnym Rzymie. Znajdowała się tam góra 

Sapo, na której rzymianie palili w ofierze zwierzęta. Podczas deszczu popioły z paleniska 

oraz wytopiony tłuszcz zwierzęcy spływały z góry do rzeki 

Tyber. Kobiety, które prały w rzece odzież zauważyły że 

brud zmywa się znacznie łatwiej i tak ludzie zauważyli iż 

oleje połączone z popiołem z paleniska tworzą mydło które 

myje i pierze. 

Pierwsze mydła były używane raczej do prania niż do mycia. 

I zostały spopularyzowane dopiero ok. 120 lat temu kiedy 

ludzie zaczęli bardziej dbać o higienę osobistą i uzmysłowili 

sobie, jak wiele chorób bierze się z braku mycia rąk ! 

https://www.youtube.com/watch?v=NSzwTFmnUb4
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


 

* Doświadczenie: Mydło przegania tłuszcz i brud  

Będzie potrzebne:  

 - płaskie talerzyki  

- tłuste mleko  

- barwniki spożywcze w płynie (2–3 kolory)  

- patyczki do uszu  

- gęste mydło w płynie 

Do płaskiego talerza wlewamy mleko, następnie kilka kropel barwników spożywczych  

w różnych kolorach. Dzieci namaczają patyczki w mydle i dotykają plam koloru. Obserwują, 

co się dzieje.  

Pytamy dzieci o wnioski z tego eksperymentu, zachęcamy do samodzielnych wypowiedzi. Na 

koniec możemy jeszcze zadać pytania pomocnicze: Co się wydarzyło? Co zrobiło mydło? 

Dlaczego kolor „ucieka”? Jeśli tłuszcz jest w mleku, to czy jest też na naszych rękach?  

(Barwnik łączy się z tłuszczem z mleka. Mydło „przegania” tłuszcz, dlatego widzimy, jak 

kolorowe plamy odsuwają się od mydła. Spocone i brudne ręce też są tłuste.).  

 

! Jeżeli nie mamy barwnika można zrobić to doświadczenie używając wody wymieszanej  

z  tłuszczem a mydło nakładać bezpośrednio z dozownika, bo potrzebne jest większe stężenie. 

 

*8. Zrób rysunek wg. instrukcji (karta pracy nr 4) i sprawdź co powstało.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Karta pracy nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Karta pracy nr 2 

                         

 

 

                     

 



                 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy nr 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Karta pracy nr 4 

 


