
„Dlaczego i jak dbamy o higienę”. 

Scenariusz zajęć  w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej pt. 

„Wirusoochorona” 

Termin: 12.02.2021r. 

Czas: 90min ( 2 lekcje) 

Uczestnicy: klasa 3a  

 

 

Cele główne:  

• utrwalanie u uczniów nawyków w zakresie higieny osobistej,  

• kształtowanie postawy prozdrowotnej. 

Cele operacyjne. Dziecko: 

• zna zasady dbania o higienę w  życiu codziennym 

• potrafi myć ręce, przestrzegając poszczególnych etapów 

• wie, co to zdrowie 

• rozszyfrowuje zagadkę 

• rozwiązuje krzyżówkę 

• prezentuje aktywną postawę w czasie zajęć 

• prezentuje własne pomysły dot. własnej pracy plastycznej 

• doskonali sprawność manualną. 

 

Metody: 

– słowne 

– czynne 

– oglądowa 

 

Formy: praca grupowa, indywidualna. 

 

Środki dydaktyczne:  

• Plakat informacyjno-edukacyjny, materiały edukacyjne (tablica edukacyjna   

z krzyżówką, kolorowanka); 

• Prezentacja: „Nie daj się grypie”. 

• Plakat „Szkoła czystych rąk”, Plakat „Grypo nie chcemy Cię w naszym domu”;  

• Ulotka „Grypa czy przeziębienie?”; 

• Ulotka "Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa  

i higieny"; 

• mydło w kostce (mogą być różne rodzaje), mydło w płynie, żel antybakteryjny, 

nawilżane chusteczki do rąk;  

• Blok techniczny A4, kredki, mazaki, klej, nożyczki. 

 

 

 



 

 

Przebieg zajęć: 

 

 

 

 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć – rozwiązywanie krzyżówki przez uczniów. 

Odczytanie hasła. 

 

 

2. Oglądanie prezentacji: „Nie daj się grypie” – nauczyciel zapoznaje uczniów  

z prezentacją.  

 

 

3. Pogadanka – uczniowie na podstawie prezentacji oraz własnych doświadczeń udzielają 

odpowiedzi na zadane pytania przez nauczyciela (wykorzystanie materiału 

edukacyjnego wsse– arkusz edukacyjny dla ucznia oraz plakatu podstawowe zasady 

higieny). 

 

-Co Was zainteresowało w prezentacji? 

-Co było głównym tematem? 

- Co to jest higiena? 

- Jak należy o nią dbać? 

- Co powoduje, że jesteśmy chorzy? 

- Jak chronić się przed bakteriami i wirusami - sposoby? 

- Dlaczego należy się szczepić? 

- Jak prawidłowo myć dłonie? , po jakich czynnościach? 

- Jak i dlaczego należy nosić maseczkę? 

 

4. „Wiem, kiedy trzeba myć ręce”  

 

Nauczyciel pokazuje  różne preparaty do mycia rąk: mydło w kostce (mogą być różne rodzaje), 

w płynie, żel antybakteryjny, nawilżane chusteczki do rąk itp. Uczniowie je oglądają, mogą 

powąchać. Wspólnie układają preparaty w kolejności od najskuteczniejszych (mydło w płynie, 

mydło w kostce, żel antybakteryjny, nawilżone chusteczki).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Pokaz, instruktaż  

Nauczyciel pokazuje uczniom, jak prawidłowo być ręce, przyczepia na tablicy plakat jak 

właściwie powinno się myć ręce, żeby zmyć ewentualne bakterie, wirusy i pasożyty szkodliwe 

dla zdrowia. Informuje, że w czasie gdy myjemy ręce śpiewamy „Wlazł kotek na płotek”,  

jest to 20-30 sekund – minimalny czas mycia rąk.  

 

Sześć prostych punktów – co myjemy? 

 

1. wewnętrzne części dłoni, 

2. zagłębienia w środku dłoni, 

3. zewnętrzne części dłoni, 

4. przestrzenie między palcami, 

5. kciuki, 

6. opuszki pod paznokciami. 

Uczniowie indywidualnie trenują mycie rąk, wspólnie śpiewając piosenkę. 

 

6. Praca plastyczna 

 

Uczniowie indywidualnie tworzą pracę plastyczną pokazującą sytuacje, w których 

należy myć ręce, jak zachować higienę rąk. Uczniowie przyklejają na kartce z bloku A4 

piktogramy zawarte w kolorowance bądź rysują, malują swoje, uzasadniając w trakcie, 

dlaczego po tych czynnościach ręce wymagają umycia, tworzą pracę wg. własnego 

pomysłu. 

 

7. Podsumowanie zajęć – ewaluacja 

 

Nauczyciel rozdaje uczniom karty z informacją zwrotną (zał. ewaluacja)  zachęca ich do 

podzielenia się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi zajęć i zdobytych informacji 

z rodzicami oraz najbliższymi, rozdaje ulotki informacyjne. 

 

8. Nauczyciel zadaje zadanie domowe, które uruchomi wiedzę z zajęć i zachęci  

do obserwacji. 

  

W wybrany dzień po lekcjach postaraj się obserwować domowników, kolegów i osoby  

np. w tramwaju, w sklepie. Spróbuj policzyć, ilu z nich kichnęło? Zaobserwuj – co potem 

zrobili? Jakich przedmiotów potem dotykali? Zastanów się, jakie przedmioty u Ciebie  

w domu są dotykane  niemytymi rękami. Na których z nich może znajdować się najwięcej 

wirusów? Możesz sam/a wyczyścić powierzchnie zabrudzone wirusami, używając szmatki  

i wody z płynem do mycia lub mydłem. Pamiętaj też, że wirusy z Twoich rąk usunie 

odpowiednio długie ich mycie. Swoje obserwacje zanotuj  w zeszycie. 

 



 

 

 

Zał. Ewaluacja 

 

Co myślisz na temat dzisiejszych zajęć 

- pokoloruj odpowiednią ikonkę: 
Legenda: 

Zajęcia podobały mi się 

 Zajęcia nie podobały mi się 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


