
Scenariusz na dzień 06.05.2020r. (środa) „DBAMY O CZYSTOŚĆ” 

 

Zajęcie z wykorzystaniem utworu literackiego. 

Temat: Dbamy o czystość. 

1. Piosenka na powitanie  

https://www.youtube.com/watch?v=QaFHWfeVI6A 

 

2. Posłuchajcie opowiadania, które przeczyta Wam mama albo tata pt.  

„Błotny potwór” : 

Marek przestał myć ręce! Nie mył ich przed śniadaniem ani przed obiadem. Nie mył ich nawet 

przed kolacją. Ale kiedy nie chciał ich umyć po powrocie z podwórka, gdzie bawił się w błocie, 

miarka się przebrała. – Marek! – zawołała mama. – Natychmiast umyj ręce! Marek był zwykle 

bardzo grzeczny, ale tym razem tupnął nogą. – Nie! – krzyknął i schował się za firanką. – Chyba 

nie chcesz wyglądać jak błotny potwór? – Chcę! – burknął Marek i okręcił się firanką. Mama 

zastanowiła się przez chwilę. – Dlaczego nie chcesz myć rąk? – spytała. – Bo się rozpuszczą – 

wymamrotał owinięty firanką Marek. – Jak to? – zdziwiła się mama. – Martyna powiedziała, że 

jak będę często myć ręce, to mi się całkiem rozpuszczą. Jak mydło – wyjaśnił Marek. Martyna 

była jego koleżanką z przedszkola i lubiła z niego żartować. – Marek, dałeś się nabrać – 

powiedziała mama. – Ręce się nie rozpuszczają. Marek milczał, ale zrobił sobie w firance dziurkę, 

przez którą spojrzał na mamę. – Serio? – Serio. Zobacz, moje się nie rozpuściły. Marek pomyślał 

chwilę. Mama myła ręce strasznie często. I rzeczywiście, nie brakowało jej nawet kawałka palca! 

Dlatego wyplątał się z firanki i poszedł do łazienki. A następnego dnia Martyna przybiegła 

przestraszona do domu i zaczęła myć ręce. – Co się stało? – spytała jej mama, bardzo zdziwiona. – 

Marek powiedział, że jeśli ktoś ma brudne ręce, to mogą mu na nich wyrosnąć chwasty! – 

oznajmiła Martyna, szorując ręce mydłem i szczoteczką. – Nie wiem, czy to prawda, ale nie 

zamierzam ryzykować!  

                                                                                                                                  Maciejka Mazan 

3. Rozmowa na temat przeczytanego tekstu: 

Kto był bohaterem opowiadania?  

Dlaczego Marek nie chciał myć rak?  

Dlaczego Martyna szorowała ręce?  

Co to znaczy żartować?  

Czy na każdy temat można żartować? 

 

 

4. Zagadki o czystości. 

Co trzeba robić by być czystym? Jakie przybory są nam potrzebne do tego - przypomnimy 

sobie, gdy będziemy rozwiązywać zagadki.  

Zagadka 1: 

Rozpuszczam się w wodzie, ubywa mnie co dzień.  

Kto o czystość dba, ten mnie dobrze zna. (MYDŁO) 

Zagadka 2: 

Chociaż mam zęby, to nic nie jadam 

Tylko splątane włosy układam (GRZEBIEŃ) 

Zagadka 3: 

Kim jestem? Pytam siebie! 

Patrząc na mnie - widzisz siebie (LUSTERKO) 

Zagadka 4: 

https://www.youtube.com/watch?v=QaFHWfeVI6A


Jest biała, siedzi w tubie, zęby nią czyścić lubię. (PASTA DO ZĘBÓW) 

Zagadka 5:  

Co to jest - na pewno wiesz, najeżone jest jak jeż. 

Lecz nikogo nie kłuje, tylko zęby szoruje. (SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW) 

Zagadka 6: 

Kolorowa, kwadratowa, albo biała bywa. 

W kieszeni ją nosisz, często jej używasz (CHUSTECZKA DO NOSA)  

Zagadka 7: 

Jest w morzu i rzece, w jeziorze i stawie, 

jest także w herbacie, w zupie albo kawie. (WODA) 

Zagadka 8:   

Do suchej nitki moknie nieraz, gdy po kąpieli ciało wycierasz (RĘCZNIK) 

 

5. Zabawa  „Dbamy o czystość”.  

Rodzic rozkłada na podłodze obrazki z przyborami, służącymi do utrzymywania 

czystości. Dziecko wybiera jeden obrazek. Dzielenie słowa na sylaby. Układanie zdań z 

danym wyrazem. Liczenie wyrazów w zdaniu. 

 

6.  Zabawa plastyczna „Ręcznik”  

 Dziecko projektuje na kartce swój własny, kolorowy ręcznik. 

(z wykorzystaniem różnorodnych materiałów: kolorowy papier, bibuła, skrawki 

materiałów, itp.) 


