
Data: 23.11.2020r.

Temat kompleksowy (tygodniowy): Czyste przedszkolaki

Temat dnia:  Czyste przedszkolaki

Cele: 
- wyrabianie nawyków higieniczno – kulturowych związanych z higieną osobistą;
- rozwijanie mowy i myślenia poprzez słuchanie opowiadania;
- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała

Forma pracy: zdalna

1. Słuchanie przez dzieci opowiadania ,,Czyste przedszkolaki” Agnieszki Galicy.

Julek siedział na półce i przyglądał się, jak Pani Paulina przygotowuje drugie śniadanie. Przy każdym 
talerzyku układała kolorowa serwetkę. Tymczasem wszystkie przedszkolaki myły w łazience rączki.
- Pamiętasz piosenkę, której cię uczyłam?-spytała pani.
Pamiętam pokiwał głową Julek.

Po chwili wszystkie dzieci siedziały przy stolikach i ze smakiem jadły kanapki. Tylko Martynka
popłakiwała, bo Franek pochlapał ją wodą.
- Oj, nieładnie - zmartwiła się pani i pomogła Martynce w wycieraniu.
- Ale ja niechcący- tłumaczył się Franek. - Woda sama się wychlapała z umywalki, a ręce już myłem     
w domu.
- Trzeba było uważać- mruknął Julek i zanucił:

Chlapu, chlapu w łazience, pucu, pucu, myj ręce.
Po zabawie, przed śniadaniem zawsze łapki myj, kochanie. 

- A przed obiadem też trzeba myć ręce?- spytała Martynka.
- Oczywiście, zawsze przed jedzeniem należy umyć ręce- odpowiedziała pani.
- I po wyjściu z toalety też-dodał Franio- Tak zawsze mówi mi mama.
- I po zabawie w piaskownicy – wtrąciła Asia
- I jeszcze po lepieniu modeliny !- zawołał Olek.
- Och, jakie ja mam mądre przedszkolaki, proszę, proszę- cieszyła się pani.- A czy wszyscy wczoraj się
kąpali?
- Tak, tak, ja lubię się kąpać! A ja pływam w wannie! A ja mam zabawki do kąpieli!- wołały 
przedszkolaki jedno przez drugie.
- A kto umie myć ząbki?- pytała dalej pani.
- Ja! Ja! Ja!...- wszyscy podnieśli do góry ręce.
- Czyli nasza grupa może się nazwać grupą czyścioszków, brawo- powiedziała pani.
A jeż Julek z radości zaśpiewał:

Umyj zęby kochanie, co dzień rano, gdy wstaniesz.
Umyj buzię i ręce i nie nachlap w łazience.

2. Rozmowa kierowana pytaniami:
- Co myły dzieci w łazience?
- Kiedy trzeba umyć ręce?



- Czy wszystkie dzieci kąpały się wieczorem?
- Czy wszystkie dzieci umiały myć ząbki?
- Jak pani nazwała swoją grupę?

3. Zabawa ,,Czarodziejski worek”.
Proszę o przygotowanie kilku podstawowych akcesoriów związanych z utrzymaniem higieny osobistej 
( np. szczoteczka do zębów, kubek, mydełko, szampon, ręcznik, grzebień itp ). Pokazać wszystkie 
dziecku, poprosić aby je nazwało I powiedział do czego służy. Następnie włożyć do ,,czarodziejskiego 
worka” po czym poprosić aby dziecko nie zaglądając włożyło rączkę do środka dotykając któryś z 
przedmiotów zgadło co trzyma I podać nazwę. Nagrodzić dziecko brawami, pochwałą. 

4. Zabawa ruchowa  przy piosence   "Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda"- Fasolki - dowolna 
improwizacja.

https://www.youtube.com/watch?v=Z4j3MuGsTrU

Szczotka, pasta, kubek ciepła woda
tak się zaczyna wielka przygoda.
Myje zęby, bo wiem przecież o tym,
kto ich nie myje ten ma kłopoty.
Żeby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć

Szczotko, szczotko, hej szczoteczko, ooo
zatańcz ze mną, tak w kółeczko, ooo.
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo
po jedzeniu, kręć się żwawo. Ooo.
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo
po jedzeniu, kręć się żwawo. Ooo.
Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć. 

5. Obejrzenie filmiku o ,,Jak pielęgnować zęby?”

https://www.youtube.com/watch?v=rTB9z-pOtmw

6. Propozycja pracy plastycznej ,, Szczoteczka do zębów" ( załącznik nr 1). Rodzice, którzy nie mają 
możliwość wydrukowania ilustracji, mogą ją odrysować z ekranu komputera przykładając białą cienką 
kartkę papieru. Technika wykonania pracy jest dowolna, dziecko może wykleić pastę watą, używać 
kredek i flamastrów, farb, plasteliny, pasty do zębów, gazet, może to być wydzieranka z kolorowego 
papieru.

Miłej pracy i zabawy.

Opracowała: Barbara Łydka
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