
#lekcja Higieny w ramach wojewódzkiej Akcji informatyczno 
edukacyjnej pt. Wirusoochrona



Kiedy  COVID -19 pojawił się
 na świecie? 

Pierwsze przypadki COVID-19 stwierdzono 
w grudniu 2019 roku w Chinach. Jednak 

analizy naukowców pokazują, że wirus krążył 
po świecie już wcześniej. Z najnowszych 

badań włoskich lekarzy wynika, 
że SARS-CoV-2 był w tym kraju już

 we wrześniu 2019 roku.



Jak myć ręce?

- myj ręce ok. 30 sekund
- rozpocznij od zmoczenia rąk wodą
- nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni
- dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane 
dłonie
- pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców 
oraz okolic kciuków
- na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym 
ręcznikiem

Myjąc ręce w miejscu publicznym staraj się nie dotykać umytymi rękoma klamek, drzwi 
oraz innych elementów wyposażenia, mogą znajdować się na nich liczne bakterie. 
Wychodząc możesz posłużyć się papierowym ręcznikiem, który ograniczy kontakt
z drobnoustrojami. 





Materiał ze strony www.medicover.pl

Różnice i podobieństwa między COVID-19 a Grypą



Materiał ze strony www.medicover.pl



Scenariusz zajęć

Temat: Jak higienicznie żyć w dobie korona- wirusa?

 



Cele ogólne:

- wyrabianie nawyków higieniczno- kulturowych związanych
 z higieną rąk, uczenie się prawidłowego mycia rąk,

- utrwalanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z braku higieny 
rąk,

- rozwijanie mowy i myślenia poprzez zabawy i gry dydaktyczne,

- zapoznanie z melodia i słowami piosenki ”Mydło lubi zabawę”, 

- rozwijanie spostrzegawczości gra Dubble,

- zminimalizowanie zagrożeń wynikających z Covid-19,

- poszerzenie wiedzy  prozdrowotnej związanej z korona-wirusem.



Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi:
- wymienić sytuację w jakich należy myć ręce,

- prawidłowo umyć ręce, zna sytuację związane z konieczności mycia 
rąk,

- zdobytą wiedzę odzwierciedla w formie plastycznej,

- aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej,

- wie jak przenosi się korona- wirus i wie jakie są objawy 
zachorowania oraz zna sposoby ochrony siebie i innych przed korona- 
wirusem

- współpracuje z kolegami i koleżankami podczas tworzenia plakatu, 
gry Dubble,
 
- szybko wyszukuje pasujące elementy do gry (materiał zdjęciowy).



Metody:
- percepcyjne : obserwacja i pokaz,

- słowne: rozmowa, pogadanka,

- zabawowo – naśladowcze,

- czynne: samodzielnych doświadczeń, praktycznego działania, 
stosowania trudności,

- burza mózgów.

Formy:
- indywidualna

- zbiorowa

- praca w grupach



Środki dydaktyczne: 

- różnorodne materiały i przybory plastyczne,

- rękawiczki jednorazowe,

- treść piosenki „Mydło lubi zabawę”,

- mydło do mycia rąk i ręczniki jednorazowe,

- rekwizyty do zabawy ruchowej „ Koronawirus”



Przebieg: 

1. Zabawa powitalna na melodię piosenki „ Praczki”
 
„ Tu czysta mam rączkę, tą też czystą mam
Jak umyć je trzeba pokażę ja wam
Tak mydlić, Tak mydlić przez minut aż trzy. (bis)
Tu czysta mam rączkę, tą też czystą mam
Jak umyć je trzeba pokażę ja wam
Tak kręcić, Tak kręcić przez minut aż trzy. (bis)
Tu czysta mam rączkę, tą też czystą mam
Jak umyć je trzeba pokażę ja wam
Wycierać, Wycierać przez minut aż trzy. (bis) „

 -piosenka zawiera instrukcję mycia rąk.



Fotorelacja z mycia rąk przy zabawie powitalnej.



2. Pokaz i omówienie plakatu poglądowego na temat korona- 
wirusa i pogadanka na temat jak bezpiecznie żyć, by 
uchronić się przed korona- wirusem?



3. Zabawa ruchowa – „ Czy boimy się korona- wirusa?”

Na środku Sali stoi uczeń (Korona- wirus) z emblematem
 i w rękawiczkach. Dzieci stoją na końcu Sali.  W czterech kątach 
Sali znajdują się rekwizyty (strzykawka, mydło, maseczka, płyn 
do dezynfekcji, rękawiczki, kran z wodą). Wokół rekwizytów 
wyznaczone jest „ bezpieczne pole”. Na pytanie prowadzącego: 
Czy boicie się korona- wirusa? – dzieci odpowiadają – Nie !!!
 na pytanie  - Dlaczego? – odpowiadają - Bo nosimy maseczki!!! 
Dzieci przelatują na stroną wskazanego rekwizytu. 
„Korona- wirus” próbuje dotknąć jak największą ilość 
przebiegających dzieci. Dotknięte dziecko zakłada rękawiczki 
i staje po stronie „Korona- wirusa”. Zabawa trwa analogicznie 
do każdego rekwizytu. (materiał zdjęciowy).







4. Mycie rąk – uczenie prawidłowego mycia rąk
(pokaz  i demonstracja – materiał  filmowy).

5. Piosenka utrwalająca wiedzą na temat higieny osobistej
 i prawidłowego mycia rąk ( materiał filmowy dostępny na stronie 
szkoły). 
Słowa piosenki:
Mydło lubi zabawę w chowanego pod wodą
Każda taka zabawa jest wspaniałą  przygodą
Kiedy dobry ma humor to zamienia się w pianę
A jak znajdzie gdzieś słomkę, puszcza bańki mydlane.
       Ref.
            Mydło wszystko umyje, rączki, uszy i szyję
            Mydło, mydło pachnące jak kwiatki na łące.
Mydło lubi kąpiele  kiedy woda gorąca
Skacze z ręki do rei, złapie czasem zająca 
Lubi bawić się w berka, z gąbka chętnie gra w klasy
I do wspólnej zabawy wciąga wszystkie brudasy.
Ref. Mydło wszystko umyje,..........



 6. Gra w Dubble
Dzieci rysują na kartkach w kształcie wielokąta po 6 małych obrazków 
związanych z pandemią. Następnie wycinają i nauczyciel laminuje 
narysowane karty. 
Gra polega na bardzo szybkim wynajdywaniu identycznych obrazków i 
układaniu ich na siebie. Wygrywa  dziecko, które najszybciej spostrzega 
podobieństwa i  wyłoży wszystkie karty.







7 . Podział klasy na grupy. Każda grupa losuje hasło do którego wykonuje plakat – 
technika dowolna. Temat plakatu „ Nasza obrona przed korona- wirusem”.







8. Zabawa ruchowa:
Prowadzący:
- Dzieci , dzieci do domu!
Dzieci:
- Boimy się !
Prowadzący:
- Czego?
Dzieci:
-Wirusa złego!
Prowadzący:
- A gdzie on jest?
Dzieci:
- Nad nami leci!
Prowadzący:
Zakładajcie maski dzieci!
Prowadzący:
- Dzieci, dzieci do domu!
Dzieci:
- Boimy się!
Prowadzący:
- Czego?
Dzieci:
- Wirusa złego
Prowadzący:
- A gdzie on jest?
Dzieci:
Na rękach siedzi 
Prowadzący: 
- Myjcie ręce dzieci!
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