
 
 

 
 

20.05. 2020 –środa 

Tematyka cykliczna: Dbamy o swoje zdrowie 

Temat dnia: Bakterie i wirusy wokół nas 

 

1. Bakterie i wirusy 

 

Kochani! Dzisiaj chcemy Wam przybliżyć bardzo ważną rzecz! 

 

Zapewne słyszycie teraz często takie słowa, jak: wirusy, bakterie, zarazki. 

Tak naprawdę nikt z Was ich nie widzi, gdyż gołym okiem są niewidoczne, a pod 

mikroskopem wyglądają bardzo niewinnie, o różnych ciekawych kształtach. 

Są jednak naszym wrogiem, który choć niewidoczny, potrafi wyrządzić wiele zła, 

kiedy dostanie się do naszego organizmu. Wywołuje choroby i infekcje, groźne 

dla naszego zdrowia. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Od pewnego czasu zagraża nam wirus zwany korona wirusem. 

 

Wszyscy jesteśmy narażeni na jego obecność, dlatego obecnie musimy 

szczególnie zachować ostrożność i przestrzegać wielu ważnych zasad. 

Zapraszam Was na „Bajkę o wirusie” 

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

 

Myślę, że bajka pozwoliła Wam zrozumieć, czym jest wirus i jak łatwo można 

się nim zarazić. 

Z pewnością spamiętaliście, że wirusy są największym zagrożeniem dla osób 

starszych, dlatego powinniście dbać o to, żeby takiego wirusa nie przynieść 

Waszym dziadkom i babciom. 

 

2. Zasady higieny w walce z wirusami 

Przed wirusami można się skutecznie obronić, ale trzeba przestrzegać kilku 

bardzo ważnych zasad. 

 Przypomnimy sobie zatem podstawowe zasady, które musimy wszyscy bardzo 

mocno przestrzegać. 

 

1. Myjmy ręce - około 30 sekund, bardzo dokładnie, z pomocą mydła. 

Popatrz, jak to robi „Myszka w paski” 

https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI 
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Kiedy będziecie myć ręce, zastosujcie koniecznie rady myszki, a dorośli niech 

sprawdzą, czy robicie to prawidłowo. 

 

2. Jeśli kichasz, zasłoń usta jednorazową chusteczką lub 

przedramieniem, a nie dłonią. 

 

3. Nie wkładaj rąk do ust i oczu. 

 

4. Nie witaj się przez podawanie ręki drugiej osobie. 

 

5. Jeśli to możliwe zachowuj odległość od innych osób, które są w pobliżu. 

 

 

Kochani, to bardzo ważne, żebyście pamiętali o tych zasadach, tym 

bardziej, że kiedyś będziecie chcieli wrócić do przedszkola, a tam nie 

możecie narażać innych dzieci i dorosłych. 

 

3. Szczepienia ochronne 

 

Bardzo skuteczną ochroną przed chorobami wywołanymi przez wirusy i 

bakterie są szczepienia ochronne. 

Już sobie wyobrażam co powiecie: „ że tego nie cierpicie, boicie się itp.” 

Ale musicie mi uwierzyć, że to właśnie one ochronią nas najskuteczniej.  

Dlatego nie należy ich się bać, 

wręcz poudawać bardzo dzielnego wojownika,  

który w ten sposób walczy z wrogiem-  

czyli wirusami i bakteriami. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

4. Piosenka o wirusie 

 

Na koniec posłuchajcie jeszcze piosenki o wirusie.  

Poruszajcie się trochę przy piosence, możecie zrobić sobie rytmiczną 

gimnastykę wg własnego pomysłu. 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4 

  

Stuk puk 

stuk 

puk 

wirus jest u drzwi. 

 

Puk, puk 

prędko otwórz mi. 

 

Nie, nie 

nie otworze ci 

ty wirusie jesteś bardzo zły. 

 

Lecz tak czasami zdarzyć sie może 

że przyjdzie wirus o pełnej porze 

ty go nie widzisz 

więc ręce myj 

tym go przestraszysz 

ucieknie w mig. 

 

Tup tup tup 

wirus skrada się. 

 

Tak tak tak 

wpuść do siebie mnie. 

Nie, nie , nie chce chorym być 

ty wirusie jesteś bardzo zły. 

 

Lecz tak czasami zdarzyć sie może 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4


 
 

 
 

że przyjdzie wirus o pełnej porze. 

Ty go nie widzisz, 

więc ręce myj. 

Tym go przestraszysz 

ucieknie w mig. 

 

Kochani, tyle o wirusie. 

I pamiętajcie, wirusa można pokonać, ale trzeba mądrze z 

nim walczyć stosując się do ustalonych zasad! 

 
Pozdrawiamy  

P. Ala i P. Ania 

 

 

 


