
Jestem czyściochem – myję całe ciało. 

 

1. Poruszaj się z piosenką : 

https://www.youtube.com/watch?v=3_oZrVBfnhA 

 

2. Pobaw się w architekta. Architekt to osoba, która planuje rozmieszczenie 

przedmiotów w danym pomieszczeniu, by wszystko było funkcjonalne. 

Wykonywanie zawodu architekta polega na współtworzeniu kultury przez 

projektowanie obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich 

realizację, nadzorze nad procesem ich powstawania. 

- Wykonaj kartę pracy nr 1. Wytnij obrazki i rozplanuj gdzie w łazience będą stały 

poszczególne sprzęty sanitarne. Podziel na sylaby  przedmioty z obrazka.  

- Z karty pracy nr 1 zrób słowniczek j. angielskiego i podpisz wszystkie sprzęty. 

Pokoloruj prace i wyślij na maila grupowego: smoki411@op.pl 

3. Czy tylko ręce i włosy należy myć by być czystym? Posłucha piosenki o myciu 

całego ciała: https://www.youtube.com/watch?v=QaFHWfeVI6A  

4. Posłuchaj wiersza „Higiena wygrywa” 

Wskocz do wanny – brud ucieka!  

Chwytaj gąbkę i nie czekaj  

Gdzie jest mydło do kąpieli?  

Ważne byśmy też je wzięli  

I od pięty aż po głowę  

Poprzez nogi, pupę, barki  

Oraz wszystkie zakamarki  

Namydlili całe ciało  

I spłukali też je śmiało  

A od stopy aż po uszy  

Teraz trzeba się wysuszyć  

Chwycić ręcznik kąpielowy  

I wycierać się od głowy.  

Potem ręce, szyja, barki  

Aż na plecach małe ciarki.  

Krok po kroku całe ciało  

Walkę z brudem dziś wygrało!  

 

- wymień części ciała z wiersza 

- znasz już piosenkę  „Głowa, ramiona, kolana pięty....” teraz spróbuj pobawić się  

w nią w j. angielskim: https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY 

 

- Wybierz 4 części ciała z wiersza, narysuj je i stwórz słownik j. angielskiego. 

Wykonaną pracę prześlij na maila grupowego: smoki411@op.pl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3_oZrVBfnhA
https://www.youtube.com/watch?v=QaFHWfeVI6A
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
mailto:smoki411@op.pl


5. Wykonaj ćwiczenia gimnastyczne w j. angielskim dzięki filmowi: 

https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4  

6. Pogimnastykuj język z zabawą: 

Szuru, szuru  

gąbka rządzi!  

Myju, myju,  

brud przepędzi!  

Chlapu, chlapu,  

myję wszędzie!  

Kapu, kapu, czysto będzie!  

Głaaaskuuu, głaaaskuu,  

Brud w potrzasku! 

 

7. Poćwicz kierunki z kartami pracy nr 2 i 3 

 

8. Pobaw się z muzyką ćwicząc prawą i lewą stronę ciała 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4
https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM


9. Posłuchaj opowiadania:  

 

Rudka śpiewa w wannie 

Lisica Rudka uwielbia bawić się w wannie, chwyta wtedy za słuchawkę prysznicową  

i śpiewa do niej, jak do mikrofonu. Musicie wiedzieć, że Rudka marzy o karierze 

piosenkarki. Gdy śpiewa, czas jakby się zatrzymuje. Tak było i dziś. Tylko zimna 

woda uświadomiła lisiczce, że kąpiel powinna skończyć się już dawno, dawno temu.  

— Brrr! — Rudka trzęsła się z zimna. Chwyciła duży kąpielowy ręcznik i owinęła się 

nim starannie. Nie widziała, że jej występowi przysłuchiwali się z Pociak Smrodziak  

i Gąbucha Spryciucha…  

Pociak nie był zbyt sympatycznym typem, ale wyjątkowo cieszył się z dzisiejszej 

zabawy lisiczki, która zapomniała się umyć. Pociak mycia nie znosi, bo jego domem 

są spocone i brudne zakamarki.  

Na szczęście w łazience była też sympatyczna, różowa Gąbucha Spryciucha, która 

uważnie obserwowała poczynania Pociaka Smrodziaka. Pociak zbliżał się do lisiczki  

i szeptał do siebie z zadowoleniem:  

— Lubię te śpiewanki — namaczanki, hihi. Coś czuję, że długo i wygodnie sobie tu 

pożyję…  

Rudce zajętej trenowaniem min przed lustrem, wydawało się, że się przesłyszała:  

— Muszę lepiej wycierać uszy… — lisiczka przetarła ręcznikiem ucho.  

— Nic Ci się nie przesłyszało — odezwała się wreszcie Gąbucha Spryciucha, którą 

Rudka namierzyła sprawnie palcem.  

— Zapomniałam, że tu jesteś! A gdzie ten drugi? Słyszałam jeszcze jeden głos. — 

Zapytała lisiczka.  

— Złapiemy go pod prysznicem! — zawoła różowa gąbka.  

— Śpiewanki namaczanki — powiedział zaczepnie Pociak, i nim skończył, pożałował.  

Rudka wraz ze Spryciuchą spojrzały na siebie porozumiewawczo. Lisiczka sięgnęła po 

żel pod prysznic, który nadał rozpędu różowej gąbce. Pociak nie miał szans. Próbował 

uciec, chowając się po różnych zakamarkach na ciele lisiczki, lecz Gąbucha potrafiła 

odnaleźć wszystkie jego kryjówki, wołając radośnie:  

— Tam gdzie straż pełni Gąbucha Spryciucha, nie znajdziesz miejsca Smrodziaku!  

I tak szczęśliwa, pachnąca i czysta już Rudka, wycierała się ręcznikiem i nuciła:  

— Obrońca czystości, Obrońca czystości — nana. 

 

 



 Wymień czynności jakie wykonuje prawdziwy obrońca czystości i powiedz 

czemu one służą: 

Myjemy ręce gdy... 

Myjemy włosy ponieważ... 

Czeszemy włosy... 

Myjemy całe ciało... 

Wkładamy czyste ubrania...  

 Wykonaj plakat z zasadami higieny i wyślij na maila grupowego: 

smoki411@op.pl 

10.  Pobaw się ruchowo: 

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

11. Czy wiesz, że zwierzęta też lubią być czyste choć niektóre nie przepadają  

za kąpielą. Pokoloruj obrazek z karty nr 4. Wytnij obrazek  po przerywanych  liniach 

by mieć własne puzzle. Jeśli chcesz je na dłużej zachować zrób na nie kopertę  

z papieru. 

12. Posłuchaj piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g     

- Odpowiedz na pytania: 

Czy woda jest nam potrzebna do życia? 

Komu jeszcze potrzebna jest woda? 

Do czego służy woda? 

 

- Naucz się refrenu piosenki i pobaw się: 

Zimna woda  (udajemy że nam zimno)  

siły doda  (pokazujemy siłacza) 

Jest do picia  (naśladujemy picie z butelki) 

I do mycia  (naśladujmy namydlanie ciała) 

Do żeglowania   (rączkami robimy fale) 

Do pływania  (rączkami udajemy że pływamy) 

podlewania  (naśladujemy paluszkami spadające krople wody) 

i pluskania  (otrzepujemy ręce) 

- Teraz spójrz na kartę pracy nr 5 i obejrzyj obrazki. Każdy z nich to jeden wers 

(czyli linijka) piosenki. Wytnij je i ułóż w kolejności a potem powtarzaj refren 

piosenki wskazując po kolei obrazki. Jeśli już pamiętasz piosenkę utrwal gesty  

do każdej czynności a potem wykonuj je bez słów patrząc na obrazki i nucąc melodię. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fm3ee-O7H7w
https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g


 

13. Czy pamiętasz kształty i nazwy podstawowych figur geometrycznych.  

 

 

 

 

 

 

- Dla przypomnienia wysłuchaj piosenki o nich i uważnie oglądaj teledysk. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM  - piosenka o figurach 

geometrycznych 

- A teraz przygotuj sobie instrument perkusyjny np. poduszka i drewniana łyżka  

i pobaw się w perkusistę (to taki muzyk, który gra na instrumentach perkusyjnych np. 

bębnach, talerzach, trójkątach, tamburynie, marakasach,  ksylofonie itp. zapewniając 

w ten sposób rytmiczne granie innych instrumentów). 

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM


  

14.Wykonaj kartę pracy nr 6 i 7 

15. Pobaw się w zabawę paluszkową: 

cały dzień dziś Krysia prała 

tak ją nauczyła mama 

tarła, ubijała, ugniatała 

ugniatała, ubijała 

ugniatała i płukała 

wyżymała, wyżymała 

i na sznurku wywieszała 

potem rączki z wody otrzepywała 

i ręcznikiem wycierała 

16. Posłuchaj piosenki i pokazuj w trakcie czynności jakie wykonują praczki 

https://www.youtube.com/watch?v=RsAS4_66wuc  

17. Wykonaj pracę z kolorowych baniek 

wystarczy wymieszać mydło z wodą i farbą. 

Można dmuchać pojedyncze kolorowe bańki 

lub włożyć słomkę do kubka i wydmuchać  

na kartkę kolorową pianę. Tak kolorowa kartka 

jest pracą samą w sobie lub może posłużyć za 

tło np. do podwodnego świata resztę można 

wylepić plasteliną, namalować farbami lub 

narysować pastelami olejnymi. 

 

 

 

 

 

 

 

* dla chętnych:  Wykonaj obrazek z figur geometrycznych z kartą pracy nr 8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RsAS4_66wuc


 

 

Karta pracy nr 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

Karta pracy nr 2 

 

- Zobacz jaką drogę musiał pokonać ten piesek żeby dotrzeć do  

kąpieli. Zamaluj odpowiednie kostki. 3 w prawo, 2 w dół, 4 w prawo, 

1 w dół,     3 w lewo, 2 w dół, 5 w prawo, 1 w dół, 6 w lewo, 2 w dół, 

7 w prawo 

3→ , 2↓,  4→,  1↓,  3←,  2↓,  5→,  1↓,  

6←,  2↓,  7→ 

 - Zaplanuj własną drogę pieska do kąpieli. 
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Karta pracy nr 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod zwierzętami które płyną w twoja prawą stronę narysuj kreskę   
 Pod zwierzętami które płyną w twoją lewą stronę narysuj  kółeczko   

Dorysuj elementy morskiego krajobrazu np.; piasek kamienie i wodorosty pokoloruj 

obrazek 

L P 



 

Karta pracy nr 4 

 



 

Karta pracy nr 5  



Karta pracy nr 6 

Policz figury każdego rodzaju i narysuj tyle kresek przy każdym kształcie ile jest figur. 

Wskaż których jest najwięcej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Karta pracy nr 7 

Zaprojektuj swoją ścianę w łazience 

  



Karta pracy nr 8 

Nazwij wszystkie kształty. Wytnij figury i ułóż z nich dowolny obrazek. Przyklej na 

kartę papieru i pokoloruj. Nie musisz wykorzystać wszystkich figur. Jeśli zabraknie Ci 

figur możesz je dorysować. Po przyklejeniu możesz dorysować szczegóły  

do powstałego obrazka. 

  



 

 

Obrazek przykładowy 


