
Zaznaczcie czynności, które wymagają mycia rąk  
i wyjaśnijcie, dlaczego. 

 Przed jedzeniem  

 Po skorzystaniu z toalety  

 Po zabawie na podwórku 

 

Kiedy należy myć ręce? 1

Pomyślcie o wszystkich 

swoich dzisiejszych 

zajęciach. Ile razy 

umyliście ręce?



Czy Max i jego przyjaciele 
postępują właściwie? 2

Spójrzcie  
na obrazki  
i sami zdecydujcie!

1. 
Max bawi się z psem w ogrodzie. Gdy mama woła go na 
kolację, zdaje sobie sprawę, jaki jest głodny, i biegnie prosto 
do nakrytego stołu. „Pyszności” – myśli sobie i od razu sięga 
po kanapkę. Czy Max postępuje właściwie?

 Tak  Nie

Proč? 

2.  
Po zabawie na szkolnym podwórku Max zaproponował 
koledze „gryza” ze swojej kanapki. Czy dobrze zrobił?

 Tak  Nie

Dlaczego? 

3. 
Który obrazek pokazuje właściwy sposób kichania?

  A    B

Dlaczego? 

A B

 



Właściwa higiena 
oznacza, że jesteśmy 
czyści, zdrowi i wolni 
od chorób.

Czym jest właściwa higiena? 3
1.  Sprawdź definicję higieny w encyklopedii, na tablecie  

lub na komputerze. Co tam jest napisane?

2.  Co Twoim zdaniem oznacza dobra higiena? Zapisz 
przykłady i wyjaśnij, dlaczego uważasz je za ważne.

Potrzebne pomoce:
-  Encyklopedia, tablet 

lub komputer



Tak samo jak ziarna piasku, 
do naszych rąk „przyklejają 
się” drobnoustroje, 
jeśli ręce są wilgotne. 
Zawsze należy dokładnie 
wycierać ręce.

Spróbuj wykonać następujące doświadczenie:

1. Zmocz ręce.

2. Teraz wytrzyj ręce, aby dłonie były naprawdę suche.

3. Odciśnij dłoń na piasku.

Co się dzieje?

4. Jeszcze raz umyj ręce.

5. Strzepnij ręce, zostawiając na nich trochę wilgoci.

6. Teraz odciśnij dłoń na piasku.

Co tym razem widzisz?

Dlaczego zawsze trzeba porządnie wytrzeć ręce?

Dlaczego należy wycierać ręce? 4
Co budete potřebovat:
- Mělkou 

misku s pískem
- Vodu
- Papírový ručník



Podzielmy się 
tym, czego 
nauczyliśmy się 
o drobnoustrojach!

Czym są mikroorganizmy? 5
Dobierzcie się w pary i przeczytajcie uważnie rozdział  
w podręczniku zatytułowany „Porozmawiajmy  
o drobnoustrojach!”.

Następnie zastanów się nad dwoma pytaniami, które zadasz 
swojemu koledze lub koleżance na temat przeczytanego 
tekstu. Zamień się kartami z kolegą lub z koleżanką  
i odpowiedz na pytania, które zapisali. Zamieńcie się  
z powrotem po uzupełnieniu odpowiedzi i przyznajcie sobie 
wzajemnie punkty. Przygotujcie się do podzielenia się  
z resztą klasy tym, co napisaliście!

1. 
Pytanie

Odpowiedź

2. 
Pytanie

Odpowiedź



Właściwe mycie rąk 6
Potrzebne pomoce:
- Umywalka w pobliżu
- Mydło
- Ręczniki papierowe
-  Barwnik 

fluorescencyjny
- Czarny light box

Spróbujcie wykonać następujące doświadczenie  
z udziałem nauczyciela:

1.  Pocierajcie ręce barwnikiem fluorescencyjnym. 
Sprawdźcie, czy pokryliście wszystkie miejsca, w tym 
opuszki palców, tylną część dłoni oraz przestrzeń 
między palcami.

2.  Trzymajcie ręce pod czarnym light boxem. Jeśli się 
świecą, to znaczy, że trzeba je umyć i wytrzeć! Mogą  
na nich być drobnoustroje!

3. Umyjcie ręce mydłem i dokładnie je wytrzyjcie.

4.  Potrzyjcie ponownie ręce barwnikiem fluorescencyjnym  
i umieśćcie je pod czarnym light boxem. Co się zmieniło? 
Czy jakieś części Waszych rąk wciąż się świecą?

5.  Jeśli tak, to nie umyliście ich dość dobrze, więc ciągle 
mogą na nich być drobnoustroje!

Dowiedzcie się,  
czy musicie umyć ręce  
i czy myjecie  
i wycieracie je prawidłowo, 
wykonując doświadczenie.



Plakat na temat higieny rąk 7
Skoro wiecie już wszystko o higienie rąk i drobnoustrojach, 
zrobimy plakat!
 
Przygotujcie plakat na temat higieny rąk w parach lub  
w grupach trzyosobowych. Postarajcie się włączyć  
do plakatu wszystko, czego dowiedzieliście się  
o drobnoustrojach i higienie rąk:
 
- Czym jest higiena rąk?
- Dlaczego mycie i wycieranie rąk jest ważne?
- Kiedy należy umyć ręce?
- Jak należy myć ręce?
 
Plakaty zostaną wykorzystane, aby pomóc Tobie i całej 
klasie zapamiętać wszystko, czego dowiedzieliście się  
o higienie rąk!

Pamiętajcie o 
wszystkim, czego 
dowiedzieliście się 
o higienie rąk!


