
DZIEŃ CZYSTOŚCI  

https://youtu.be/xeVDkUnpNtU 

CZYŚCIOSZEK - VIOLINEK - T. WOŹNIAKOWSKI - J.ŚWIĄĆ - 1992

1.  "Kotek"- ćwiczenia logorytmiczne  

 

Dzieci wspólnie z Rodzicami powtarzają wiersz i naśladują czynności, o których 

jest w nim mowa. 

 

Kotek, kotek łapki myje,  

buzię, nosek, uszy, szyję. 

 

https://youtu.be/xeVDkUnpNtU
https://www.youtube.com/watch?v=xeVDkUnpNtU
https://www.youtube.com/watch?v=xeVDkUnpNtU


https://youtu.be/YkxNKt82nJA 

Piosenka o brudasie i czyściochu � Piosenki dla dzieci - Mała Orkiestra Dni Naszych

 

 
 
 
2. „Czysty-brudny”- porównywanie obrazków.  
 

Rodzic odsłania dwa obrazki. Na jednym znajduje się dziecko czysto ubrane  
i zadbane, na drugim – dziecko w brudnym poszarpanym ubraniu,  
z rozczochranymi włosami, brudną buzią i rękami. Dziecko ogląda obrazki. 
Porównuje wygląd dziecka na jednym i drugim. Określa, który widok jest 
przyjemniejszy. Mówi, co można byłoby zrobić, aby odmienić dziecko na 
drugim obrazku 

. https ://www.youtube.co m/watch?v=tU ZPHOb4zUc 
 

„Domisiowe Brudasy” https://www.youtube.com/watch?v=tUZPHOb4zUc 

 
 
3. Słuchanie opowiadania „Brudasek”, wydawca Kolporpress SA, tekst Zetem 
-Uświadomienie konieczności codziennego mycia całego ciała. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YkxNKt82nJA
https://www.youtube.com/watch?v=YkxNKt82nJA
https://www.youtube.com/watch?v=YkxNKt82nJA
https://www.youtube.com/watch?v=tUZPHOb4zUc
http://boberkowy-world.blogspot.com/2015/02/higiena-ciaa-konspekt-zajec-w.html


https://youtu.be/YkxNKt82nJA 

 

BRUDAS  - Jan Brzechwa  

Józio oświadczył: „Woda mi zbrzydła, 
Dość już mam szczotki, wstręt mam do mydła!” 
I odtąd przybrał wygląd straszydła. 

Płakała matka i ojciec gryzł się: 
„Ten Józio wszystkie soki z nas wyssie, 
Od dwóch tygodni już się nie myje, 
Czarne ma ręce, nogi i szyję, 
Twarz ma od ucha brudną do ucha, 
Czy kto takiego widział smolucha? 
Poradżcie ludzie, pomóżcie, ludzie, 
Przecież nie można żyć w takim brudzie!” 

Józio na prośby wszelkie był głuchy, 
Lepił się z brudu jak lep na muchy, 
Czego się dotknął, tam była plama, 
Wołał: „Niech mama myje się sama, 
Tato niech kąpie się nieustannie, 
Stryjek i wujek niech siedzą w wannie, 
Niech się szorują, a ja tymczasem 
Będę brudasem! Chcę być brudasem!” 

Przezwał go stryjek „Józio – niemyjek”, 
Wujek doń mówił „niemyty ryjek”, 
Błagała ciotka: „Józiu mój złoty, 
Myj się!” Lecz Józio nie miał ochoty. 
Wyniósł się w końcu z domu na Czystem 
I zawiadomił rodziców listem,  

Że myć się nie ma zamiaru, trudno! 
I poszedł mieszkać – dokąd? – na Bródno.   

https://youtu.be/YkxNKt82nJA


 

 
 
4. Rozmowa na temat opowiadania - rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami. 



 
 

5. Małe czyścioszki - zabawa ruchowo-naśladowcza.  
 

Dziecko porusza się w różnych kierunkach pokoju, podwórka w rytmie 
wystukiwanym na tamburynie. Podczas przerwy w grze rodzic pokazuje 

wybrane przedmioty potrzebne do dbania o czystość. Dziecko demonstruje,  
w jaki sposób się ich używa. 



 
 

6. "Kąpiel Hani” – scenka sytuacyjna. 
- zapoznanie z kolejnymi etapami czynności związanych z kąpielą  

 

Ustawiamy małą wanienkę z wodą. Obok niej kładziemy szampon, gąbkę, 
zabawki do kąpieli, ręcznik. Następnie przedstawiamy dziecku kłopot Hani 

(lalka), która musi zaraz pójść spać, ale przed spaniem powinna się wykapać. 

Rodzic demonstruje kąpanie Hani, omawiając kolejne czynności: zmoczenie 
ciała, namydlanie, spłukiwanie, mycie głowy, wycieranie. Po skończonej 
demonstracji, rodzic zachęca dziecko, by spróbowało wykąpać Hanię. 
 

 

https://3.bp.blogspot.com/-OulksQCGcMs/WLru2ABSONI/AAAAAAAAJyc/ReBnMD1OJq0HyWZEhSvymw935F5Q8qxuACLcB/s1600/Bez%C2%A0tytu%C5%82u.png
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