
Drogie Sikoreczki dzisiaj porozmawiamy sobie o zasadach zachowania w toalecie. 

 

1. „Kot Pupik i Papierus Drugi” – opowiadanie w załączniku.  

 

Sikoreczki poproście rodziców o przeczytanie opowiadania. 

Porozmawiajmy chwilkę na temat opowiadania.  

1. Kto jest bohaterem w opowiadaniu? 

2. Czy Kot Pupik umiał korzystad z papieru toaletowego? 

3. Kto nauczył Kota Pupika korzystad z papieru toaletowego? 

4. Ile listków oderwał Kot Pupik dzięki radom Papierusa? 

5. Które postępowanie, wcześniejsze, czy późniejsze, Kota Pupika jest ekologiczne?  

6. Co należy zrobid po skorzystaniu z toalety? 

 

Wskazówka dla rodziców 😊 Prosimy  o przypomnienie dzieciom o czasie mycia rąk wynoszącym 

co najmniej 40 sekund 😊 

 

Drogie Sikoreczki. Przebywając z rodzicami w miejscu publicznym: w kinie, w sklepie pamiętajcie o 

tym, żeby do toalety chodzid zawsze z rodzicem. Należy pamiętad o zamknięciu drzwi za sobą oraz o 

tym, że w miejscu publicznym jest więcej bakterii, dlatego też powinniśmy starad się dotykad jak 

najmniej znajdujących się tam elementów wyposażenia. Pamiętajmy także o myciu rąk po 

skorzystaniu z toalety. Wiemy, wiemy 😊 Przed chwilą to powiedzieliście, ale higiena rąk jest bardzo 

ważna! W publicznej toalecie po umyciu rąk, koniecznie mydłem! 😊, możemy zakręcid kran 

papierowym ręcznikiem oraz otworzyd drzwi przy użyciu papierowego ręcznika. W ten sposób 

ograniczymy kontakt z drobnoustrojami. 

 

2. Zabawa „Czyste ręce mam, bo o nie dbam”.  

 

Kochani, poproście rodziców o włączenie Wam muzyki. Poruszajcie się po pokoju w rytm muzyki.  

Kiedy muzyka ucichnie, Waszym zadaniem jest zatrzymad się i wykonad na jedno z haseł odpowiedni 

gest: 

 ręce – udajecie,  że myjecie ręce 

 woda – udajecie, że otrzepujecie wodę z rąk 

 rękawy – udajecie, że podciągacie rękawy 

 mydło – udajecie, że naciskacie pojemnik z mydłem w płynie 

 

 



3. „Obserwowanie Błyskotki” – opowiadanie w załączniku. 

 

Sikoreczki, poproście rodziców o przeczytanie drugiego opowiadania. 

       Podobało Wam się opowiadanie? 😊 Porozmawiajmy chwilkę o opowiadaniu.  

1. Kto zawitał do domu Janka? 

2. Jaka  jest Błyskotka w stosunku do domowników? 

3. Dlaczego Błyskotka po pogłaskaniu przez Janka czyściła swoją sierśd? 

4. Co powinni robid ludzie po kontakcie ze zwierzakami? 

5. Jak nazywa się kocia toaleta? 

6. Jak zachowuje się kot po skorzystaniu z toalety? 

 

4. Podsumujmy zdobyte wiadomości.  

 

1. W toalecie zamykamy za sobą drzwi. 

2. Urywamy 3 listki papieru toaletowego. 

3. Brudny papier wrzucamy do toalety. 

4. Opuszczamy deskę sedesową. 

5. Spuszczamy wodę. 

6. Dokładnie myjemy ręce. 

7. Zawsze używamy mydła. 

 

Sikoreczki, na podsumowanie i utrwalenie wiadomości zdobytych w ubiegłym oraz w tym tygodniu 

mamy dla Was filmiki: 

 „Jak pielęgnowad zęby” 

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

 

 „Jak dbad o skórę”  

https://www.youtube.com/watch?v=cweIt0cfOWI 

 „Jak chronid skórę  przed słoocem” 

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

 „Jak dokładnie myd ręce”  

https://www.youtube.com/watch?v=rTB9z-pOtmw
https://www.youtube.com/watch?v=cweIt0cfOWI
https://www.youtube.com/watch?v=YlUVWzwACpU


https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI 

 

 „Jak mied czysty nos” 

https://www.youtube.com/watch?v=VcPIf2s2Gis 
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