
Jestem czyściochem – myję włosy. 

1. Pobaw się na początek z piosenką: 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

 

2. Powiedz do czego służą te przedmioty. Zastanów się o czym, dzisiaj będziemy rozmawiać?  

 
 

 

3. Zobacz film Jak myć głowę?” 

 https://www.youtube.com/watch?v=s3xgTndlyl4 

- Zastanów się po co myjemy głowę? Co by było gdybyśmy tego nie robili? 

4. Czy słyszałeś kiedyś o wszach? Czy wiesz, że wszy na głowie Nie mają nic wspólnego  

z higieną. Występują zarówno na włosach długich jak i krótkich, czystych i brudnych.  

Do zarażenia może dojść poprzez: 

 bezpośredni kontakt z włosami osoby chorej m.in. poprzez przytulanie się, stykanie się głowami, 

 bezpośrednio poprzez używanie wspólnych przyborów do pielęgnacji włosów (szczotki, grzebienia), ozdób 

do włosów, 

 używanie wspólnych ręczników i bielizny pościelowej, pożyczanie czapek, szalików, 

 w dużych skupiskach ludzkich, gdzie jest wysokie prawdopodobieństwo występowania wszawicy i gdzie 

może dojść do kontaktu „głowa z głową” (przedszkola, szkoły, internaty, kolonie). 

 Jeżeli w otoczeniu pojawia się problem wszawicy warto sięgnąć po preparaty zabezpieczające przed 

zarażeniem. (Źródło: https://problem-z-glowy.pl/ ) 

 

Zapamiętaj! Jak bronić się przed wszami? 

- używaj tylko swojego, grzebienia, szczotki, ręcznika 

- nie zakładaj czapki kolegi lub koleżanki 

- nie dziel się swoimi spinkami z koleżanką, ani nie pożyczaj od koleżanek ich spinek, opasek, gumek, nawet jeśli 

bardzo Ci się podobają 
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5. Na podstawie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=fUrbyU0Ls7Y sprawdź co trzeba zrobić, gdy 

pojawią się nieproszeni goście na głowie. 

 

6. Wykonaj kartę pracy nr 1. Znajdź drogę rycerza by mógł wykonać misję i unicestwić nieproszonych 

gości na głowie. 

 

7. Zrób gimnastykę buzi i języka powtarzając wierszyk: 

Szuru, buru  

Szampon  rządzi!  

Myju, myju,  

brud przepędzi!  

Chlapu, chlapu,  

myję głowę!   

Kapu, chlapu   

woda leci  

czyste głowy mają dzieci 

Głaaaskuuu, głaaaskuu,  

Brud w potrzasku! 

Ręcznik obabuli głowę 

I już wszystko jest gotowe. 

 

- powtarzaj wyrazy dźwiękonaśladowcze z wiersza i zaangażuj ręce: 

Szuru, buru (ocieraj jedną rękę o drugą) 

myjy, myju, (naśladuj mycie głowy) 

chlapu, chlapu, (potrząsaj rękami jakbyś strzepywał z nich wodę) 

 głaaaskuu, głaaaskuu (głaszcz jedną rączkę, a potem drugą) 

 

8. Pobaw się ruchowo z piosenką:  

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A 

 

9.  Zobacz film i naucz się właściwie czesać włosy. 

https://www.youtube.com/watch?v=-wYv8b2qZGw 

- Po zobaczeniu filmu odpowiedz na pytania:  

Dlaczego czeszemy włosy? 

Czy ładnie wyglądamy bez używania szczotki bądź grzebienia? 

Co jest lepsze dla twoich włosów szczotka czy grzebień? 

- Idź do lustra, przyjrzyj się swoim włosom, czy ładnie wyglądają? Jeśli nie, to uczesz je czym prędzej. 

Pamiętaj, że zaczynamy od rozczesania końcówek.  
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Ciekawostki: 

Czy wiesz, że: 

Najwięcej włosów mają blondyni i blondynki – około 146 tysięcy.  

             

 

Osoby z ciemnymi włosami mają około 100 tysięcy włosów. 

             

 

Najmniej mieszków włosowych występuje u osób rudych – około 86 tysięcy.  

 
 

- Zadaniem włosów na głowie jest termoregulacja, czyli utrzymaniem prawidłowej temperatury 

naszej głowy. 

 

 



- Sprawdź jaki Ty masz kolor włosów i który kolor najczęściej występuje na świecie: 

 

- Włosy rosną średnio około 0,35 milimetra dziennie. To dokładnie tyle ile pokazuje czerwony 

znacznik na linijce. 

 

10. Spójrz na linijkę, czy potrafisz policzyć do 10? 

 

11. Pobaw się paluszkami z wierszem:  

Prawa ręka pięć paluszków ma  (pokazujemy 5 palców u prawej ręki) 

Lewa ręka pięć paluszków ma  (pokazujemy 5 palców u lewej ręki) 

Paluszki składamy,  (każdy paluszek prawej ręki szuka swojego odpowiednika na ręce lewej) 

wszystkimi klaskamy (klaszczemy) 

Raz i dwa, raz i dwa 

 

 



12.  Zgadnij o kim mowa? 

Z pomocą nożyczek,  

szczotki i grzebienia, 

wygląd naszych włosów, 

czaruje i zmienia. (fryzjer) 

13. Zobacz film o wizycie u fryzjera: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Wq0yX2yOr58 

- Czym zajmuje się fryzjer? Jakich narzędzi potrzebuje do pracy? 

14. Znajdź narzędzia potrzebne fryzjerowi w karcie pracy nr 2.  

15. Pokoloruj obrazki przedstawiające przedmioty, których potrzebuje fryzjer do pracy w karcie pracy nr 3. 

Wytnij tylko pokolorowane obrazki. Ułóż obrazki od największego do najmniejszego. Policz obiekty. 

Narysuj tyle kropek ile jest akcesoriów fryzjerskich. 

16. Wykonaj gimnastykę według piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fm3ee-O7H7w 

17. Pobaw się we fryzjera z kartą pracy nr 3. I stwórz fryzurę dla Zuzi. Możesz przykleić włóczkę, kawałki 

kolorowego papieru, które później możesz przyciąć nożyczkami jak prawdziwy fryzjer. Możesz również 

narysować włosy za pomocą kredek. Nie zapomnij o spinkach, opasce lub kokardce.  

* Możesz również pobawić się z domownikami we fryzjera i stworzyć super fryzurę dla swoich bliskich. Tu 

nie używaj nożyczek  Niech pomocne Ci będą: szczotka, spinki i gumeczki. 

18. Pobaw się grą „Symetryczne podróże” (Zabawa „Symetryczne podróże” w materiałach  

do pobrania) 

19. Zapoznaj się z cz. twarzy w j. angielski  dzięki filmowi:  

 https://www.youtube.com/watch?v=vAeX_-3Wblo 

- Na podstawie filmu stwórz własny rysunek twarzy.  

Czy pamiętasz jak w j. angielskim powiedzieć: nos, policzek, włosy, usta, oko, ucho?   

- Poproś dorosłego o pomoc w podpisaniu cz. twarzy widocznych na Twoim rysunku w j. angielskim. 
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Karta pracy nr 1 
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Karta pracy nr 2 

Znajdź narzędzia fryzjera. Wskaż co nie pasuje. Nazwij wszystkie przedmioty. 

Powiedz jaką głoskę słyszysz na początku każdego wyrazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Karta pracy nr 3 

  



 

Karta pracy nr 4 
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