
Wtorek, 12 maja 2020 r.   

tematyka tygodniowa: DBAMY O ZDROWIE 

temat dnia: Dbamy o czystość rąk. 

 

Witajcie Biedroneczki! 

 

Dzisiaj przypomnimy sobie zasady dbania o czystość rąk. 

 

Dlaczego powinniśmy dbać o czystość rąk opowie Wam Myszka w Paski : 

https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI&t=97s 

 

Myszka w Paski przypomniała Dorotce o umyciu rąk. Dlaczego? 

- W czasie zabawy w domu i na powietrzu, podczas korzystania z toalety  

lub kichania do naszych rąk przyklejają się bakterie, zarazki i wirusy. 

Są one tak małe, że nie możemy zobaczyć ich gołym okiem. 

 

 

 

 

 

Tylko umycie rąk spowoduje, że niechciane wirusy znikną. 

Dlatego, tak ważne jest mycie rąk.  

Przypomnijmy sobie, kiedy należy myć ręce: 

https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI&t=97s


 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



Aby nasze ręce były czyste i wolne od wirusów musimy je umyć. 

- Czy pamiętacie, co potrzebne jest do mycia rąk? 

 

              Do mycia rąk 

         potrzebne są nam: 

     ciepła woda oraz mydło. 

 

Jeśli spłuczemy ręce pod wodą, nie korzystając z mydła  

cały brud oraz wszystkie bakterie i wirusy pozostaną na naszych rękach  

 

 Moje drogie maluszki. 

                                                   Doskonale wiecie, że obecnie na całym świecie,                 

                                                     także w Polsce  panuje groźny koronawirus.   

                                                      On także jest malutki i niewidoczny,          

                                                    dlatego powinniśmy pamiętać  

                                                 o CZĘSTYM I DOKŁADNYM MYCIU RĄK! 

 

 

Zapraszam Was do posłuchania wierszyka, który opowiada, jak dokładnie umyć 

ręce: 

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

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


„Myję, myję rączki”   Barbara Janina Łukowiak 

Najpierw myję rączkom brzuszki, 

I wyganiam złe wiruski. 

Teraz plecki wyszoruję 

I mydełkiem dekoruję. 

Czas paluszki dobrze zmydlić 

I bakterie wszystkie wybić. 

Potem z palców zrobię uchwyt 

By paznokcie wpadły w zachwyt. 

Skręcę kciuki na okrętkę 

Może złapię coś na wędkę. 

I na koniec trzy paluszki 

Wymasują rączkom brzuszki. 
 

Podczas mycia rąk musicie pamiętać, aby nie omijać ani jednego miejsca dłoni. 

Spróbujcie teraz (z pomocą dorosłego) pokazać, jak należy myć ręce. 

Ten obrazek Wam w tym pomoże: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mam nadzieję, że teraz już zawsze będziecie pamiętać o dokładnym myciu rąk! 

 

A teraz posłuchajmy piosenek o myciu rąk: 

• Piosenka "Umyj ręce" -  MiniMini+ 

                        https://www.youtube.com/watch?v=Kv596nhAmt8 

 

• Piosenka „Przegoń wirusa” -  Śpiewające Brzdące 

                     https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4&t=12s  

 

Może znacie jeszcze inne piosenki o myciu rąk?  

W wolnej chwili, za zgodą rodziców,  możecie ich posłuchać  

 

       

Kochane Biedronki 

       Pamiętajcie o częstym i dokładnym myciu rąk! 

Do mycia rąk używajcie zawsze mydła w kostce lub w płynie,  

to dzięki niemu zarazki i wirusy uciekają z waszych rąk! 

 

 

Dla chętnych maluszków przygotowałam kolorowankę. 

 

Pozdrawiam serdecznie 

P. Magda  

https://www.youtube.com/watch?v=Kv596nhAmt8
https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4&t=12s


 


