
 

 

Kochani, każdy z Was wie, jak ważne jest mycie rączek i odpowiednie nawyki higieniczne w 

obecnym czasie. Zachęcamy Was do oglądania filmików informacyjnych, wysłuchania 

piosenek, tematycznie związanych z higieną, przeczytania kilku wierszyków. Mamy także 

propozycję kilku kolorowanek oraz zachęcamy do wykonania plakatu: „Czyste rączki” 

(technika dowolna).  

 

Tutaj znajdziecie specjalny plakat do pobrania: Pola i 10 zasad wirusoobrony! 

http://www.dwukropek.com.pl/co-nowego/pobierz-plakat-pola-i-10-zasad-

wirusoobrony/?fbclid=IwAR16Lq6NpBvKARbj8E5J2DAOXX6B9aw5j5jcMGSvmR3eoRX1-

Z5irPJWKPw 

 

http://www.dwukropek.com.pl/co-nowego/pobierz-plakat-pola-i-10-zasad-wirusoobrony/?fbclid=IwAR16Lq6NpBvKARbj8E5J2DAOXX6B9aw5j5jcMGSvmR3eoRX1-Z5irPJWKPw
http://www.dwukropek.com.pl/co-nowego/pobierz-plakat-pola-i-10-zasad-wirusoobrony/?fbclid=IwAR16Lq6NpBvKARbj8E5J2DAOXX6B9aw5j5jcMGSvmR3eoRX1-Z5irPJWKPw
http://www.dwukropek.com.pl/co-nowego/pobierz-plakat-pola-i-10-zasad-wirusoobrony/?fbclid=IwAR16Lq6NpBvKARbj8E5J2DAOXX6B9aw5j5jcMGSvmR3eoRX1-Z5irPJWKPw


1. Koronawirus - Wierszyk „Mycie Rąk” -  poradnik instrukcja bajka dla dzieci 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IhHUMTQ5kOc 

Autor tekstu i animacji: Barbara Janina Łukowiak 

 

Myję, myję rączki 

 

Najpierw myję rączkom brzuszki, 

I wyganiam złe wiruski. 

 

Teraz plecki wyszoruję 

I mydełkiem dekoruję. 

Czas paluszki dobrze zmydlić  

I bakterie wszystkie wybić. 

 

Potem z palców zrobię uchwyt 

By paznokcie wpadły w zachwyt. 

Skręcę kciuki na okrętkę 

Może złapię coś na wędkę. 

 

I na koniec trzy paluszki 

Wymasują rączkom brzuszki. 

 

2. Krótki film o koronawirusie dla dzieci - video explainer by DINKSY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM 

 

Film edukacyjny wyjaśniający dzieciom i dorosłym pojęcia związane z koronawirusem. 

 

3. Koronawirus - Jak przekonać dzieci do używania mydła. DLACZEGO MYDŁO 

MYJE? Przedszkolne Laboratorium 

 

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

 

Za pomocą prostego doświadczenia można pokazać dzieciom, jak brud ucieka od mydła. Mydło usuwa nie 

tylko widoczne zabrudzenia ale również niebezpiecznie wirusy oraz bakterie. Film jest częścią cyklu 

"Przedszkolne Laboratorium", wyprodukowanego przez wydawnictwo Nowa Era. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IhHUMTQ5kOc
https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM
https://www.youtube.com/watch?v=QGRGYhfnpDo


 

4. Piosenka dla Dzieci: Przegoń wirusa (Śpiewające Brzdące) 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4 
 

Tekst piosenki 

 

stuk puk 

stuk 

puk 

wirus jest u drzwi 

 

puk, puk 

prędko otwórz mi 

 

nie, nie  

nie otworze ci 

ty wirusie jesteś bardzo zły 

 

lecz tak czasami zdarzyć sie może 

że przyjdzie wirus o pełnej porze 

ty go nie widzisz 

więc ręce myj 

tym go przestraszysz 

ucieknie w mig 

 

tup tup tup 

wirus skrada się 

 

tak tak tak 

wpuść do siebie mnie 

nie, nie , nie chce chorym być 

ty wirusie jesteś bardzo zły 

 

lecz tak czasami zdarzyć sie może 

że przyjdzie wirus o pełnej porze 

ty go nie widzisz 

więc ręce myj 

tym go przestraszysz 

ucieknie w mig 
 

5. Piosenki kąpielowa – Piosenki dla dzieci (piesio.tv) 

 

https://piesio.tv/2019/08/20/piosenka-dla-dzieci-o-kapieli/ 

 

Tekst piosenki: 

 

Dzień rozpocznę myciem zębów, aby biały uśmiech mieć.  

Czyste ciało to przyjemność, świeżość, radość na cały dzień.  

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4
https://piesio.tv/2019/08/20/piosenka-dla-dzieci-o-kapieli/


Myję, czyszczę siebie, plusk, od czubka głowy, aż do stóp.  

Piana gęsto pieni się, radość mycia wciąga mnie.  

Czysta buzia promienieje więc co rano myję ją,  

oczka przy tym mam zamknięte by mydełko nie szczypało.  

Myję, czyszczę siebie, plusk, od czubka głowy, aż do stóp.  

Piana gęsto pieni się, radość mycia wciąga mnie.  

Ręce myję przed jedzeniem, aby zawsze zdrowym być.  

Dbać o czystość zawsze warto żeby długo, długo żyć.  

Myję, czyszczę siebie, plusk, od czubka głowy, aż do stóp.  

Piana gęsto pieni się, radość mycia wciąga mnie.  

Ciało to nasz domek duży, w którym lubię nosić się.  

Czyste ciało, czysty umysł, aby dobrze poczuć się.  

Myję, czyszczę siebie, plusk, od czubka głowy, aż do stóp. 

Piana gęsto pieni się, radość mycia wciąga mnie.  

Długa kąpiel żegna dzionek, gdy się skończy jego rytm. 

Wanna pełna jest już piany, potem w łóżku piękne sny.  
 

6. Dziecięce Przeboje - Piosenka Kąpielowa / Polskie piosenki dla dzieci 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vCclpg7yZtY 

Tekst piosenki: 

Lewa ręka jest taka brudna, że 

Musisz umyć się 

Szur, szur 

Prawa ręka też bardzo brudna jest 

Musisz umyć się 

Szur, szur 

Lewe ucho patrz, także brudne jest 

Musisz umyć się 

Szur, szur 

Prawe chyba też i zazdrosne jest 

Musisz umyć się 

Szur, szur 

 

Refren: 

 

Plum, plum, plum 

Wody plusk 

Plum, plum, plum 

Jesteś zuch 

Plum, plum, plum 

Mydło w ruch 

Jesteś czysty już 

 

2 Zwrotka 

 

Lewa noga jest taka brudna, że 

Musisz umyć się 

Szur, szur 

Prawa noga też bardzo brudna jest 

https://www.youtube.com/watch?v=vCclpg7yZtY


Musisz umyć się 

Szur, szur 

I kolanko patrz, także brudne jest 

Musisz umyć się 

Szur, szur 

No i głowa też dziś zazdrosna jest 

Musisz umyć się 

Szur, szur 

 

Refren: 

 

Plum, plum, plum 

Wody plusk 

Plum, plum, plum 

Jesteś zuch 

Plum, plum, plum 

Mydło w ruch 

Jesteś czysty już 

Wody plusk 

Plum, plum, plum 

Jesteś zuch 

Plum, plum, plum 

Mydło w ruch 

Jesteś czysty już 

 

3 Zwrotka: 

 

Czysta noga jest, czysta ręka jest 

Lubię kąpać się 

Szur, szur 

Czysty nosek jest, no i główka też 

Lubię kąpać się 

Szur, szur 

I kolanko patrz, takie czyste jest 

Lubię kąpać się 

Szur, szur 

Można brudzić się, bo za chwilę znów 

Wykąpiemy się 

Szur, szur 

 

Refren: 

 

Plum, plum, plum 

Wody plusk 

Plum, plum, plum 

Jesteś zuch 

Plum, plum, plum 

Mydło w ruch 

Jesteś czysty już 

Plum, plum, plum 

Wody plusk 

Plum, plum, plum 

Jesteś zuch 

Plum, plum, plum 

Mydło w ruch 



Jesteś czysty już 

 

Jesteś czysty już 

Szur, szur 

Super z ciebie zuch... 

 

7.  Piosenka: „Hop, do wanny”.  

https://chomikuj.pl/AnuchA_90/Piosenki+Przedszkolne/Razem+w+przedszkolu+trzylat

ka+cd2/Hop*2cdo+wanny,2107989711.mp3(audio) 

Tekst piosenki:  

 

1.Ciepła woda z kranu leci, 

chlapie i zaprasza dzieci. 

 

Ref.: Pucu, pucu, chlapu, chlapu, 

na co jeszcze czekasz gapo? 

Hop do wody, hop do wanny.  

Już brudasek wykąpany. 

 

2. Mydło w wodzie już się kręci.  

Umyj nogi, umyj ręce. 

 

3. Gąbka lekka tak jak puszek, 

Wyszoruje plecy, brzuszek. 

 

8. Rymowanki zachęcanki (o myciu) 

https://www.superkid.pl/rymowanki-3 

 

9. Wierszyki  

 

„Czyste ręce” 

 
Iwona Salach. 

 

Dziś od rana plusk w łazience, 

to maluchy myją ręce. 

Najpierw w wodzie opłukują,  

potem mydłem nasmarują. 

Znowu woda- istny cud! 

W umywalkę puk, puk, puk! 

Jeszcze tylko kran zakręcę 

i już czyste moje ręce. 

https://chomikuj.pl/AnuchA_90/Piosenki+Przedszkolne/Razem+w+przedszkolu+trzylatka+cd2/Hop*2cdo+wanny,2107989711.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/AnuchA_90/Piosenki+Przedszkolne/Razem+w+przedszkolu+trzylatka+cd2/Hop*2cdo+wanny,2107989711.mp3(audio)
https://www.superkid.pl/rymowanki-3


 

 

„Czystość to zdrowie” 

 
Iwona Salach. 

 

Czystość to zdrowie 

Kiedy rano wstaję, do łazienki idę. 

Kran odkręcam z ciepłą wodą 

i dokładnie myję… …zęby, twarz i szyję. 

Gdy już się ubiorę, to przyczeszę włosy, 

by nie sterczał krzywo w górę – ani jeden kosmyk. 

Ręce zawsze czyste mam, 

o paznokcie krótkie dbam. 

Czyste włosy mam i szyję, 

no bo się dokładnie myję. 

Żeby zdrowym zawsze być, 

trzeba się dokładnie myć. 

I pamięta każdy zuch: w zdrowym ciele zdrowy duch! 
 

„Myjemy ręce” 

 

A.Łada Grodzicka 

Zaraz umyję swoje ręce, 

tylko w kranie wodę odkręcę. 

Plusk, plusk, leci woda, 

na mycie rąk wody nie szkoda. 

Woda z kranu leci i woła: 

myjcie ręce dzieci! 

 

„Czyścioszek”  

  

P. Siewiera – Kozłowska 

Mam mydełko i ręczniczek, 

Mycie rączek dzielnie ćwiczę. 

Wiem, gdzie w kranie woda  płynie, 

Swoją buzię sam umyję. 

Rączki buzię, zęby też. 

Co mam w kubku, czy już wiesz? 

W kubku mam szczoteczkę swoją, 

Żeby ząbki myć wesoło! 

Szczotka z pastą za pan brat, 

Taki ze mnie czysty skrzat! 

 

 



 10. Kolorowanki 

 

Kolorowanka pochodzi ze strony 

http://kolorowankidodruku.pl/kolorowanki-dzieci/1950_mycie-rak-higiena.html 

 

http://kolorowankidodruku.pl/kolorowanki-dzieci/1950_mycie-rak-higiena.html


 

Kolorowanka pochodzi ze strony 

https://www.pinterest.de/pin/540713498994172116/ 

 

 

 

https://www.pinterest.de/pin/540713498994172116/


 

 

Kolorowanka pochodzi ze strony 

https://veronicapacheco.wordpress.com/tag/dia-mundial-de-higienizacao-das-maos/ 

 

 

 

 

https://veronicapacheco.wordpress.com/tag/dia-mundial-de-higienizacao-das-maos/


 

 

Kolorowanka pochodzi ze strony 

https://www.istockphoto.com/es/vector/blanco-y-negro-ni%C3%B1o-y-ni%C3%B1a-lavarse-las-

manos-gm1203066827-345634093 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.istockphoto.com/es/vector/blanco-y-negro-ni%C3%B1o-y-ni%C3%B1a-lavarse-las-manos-gm1203066827-345634093
https://www.istockphoto.com/es/vector/blanco-y-negro-ni%C3%B1o-y-ni%C3%B1a-lavarse-las-manos-gm1203066827-345634093


 

 

 

Kolorowanka pochodzi ze strony 

https://kolorki.net/kolorowanka/mycie-rak-mydlo-1 

 

 

 

https://kolorki.net/kolorowanka/mycie-rak-mydlo-1


 

 

 

Kolorowanka pochodzi ze strony 

https://kolorki.net/kolorowanka/mycie-rak-mydlo-higiena 

https://kolorki.net/kolorowanka/mycie-rak-mydlo-higiena

