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WTOREK: BAKTERIE, WIRUSY. 

 

1. Wysłuchaj opowiadania Zarazki Renaty Piątkowskiej. 

 

„Ile razy dziennie można myć ręce? Moim zdaniem wystarczy raz – 

wieczorem, ale dorośli upierają się, że trzeba je myć bez przerwy. Mama 

byłaby zadowolona, gdybym w ogóle nie wychodził z łazienki i nie 

wyjmował rąk z umywalki. A ja mam wrażenie, że od tego ciągłego 

moczenia, mydlenia i tarcia ręcznikiem moje dłonie każdego dnia są trochę 

mniejsze. Dlatego dzisiaj rano, gdy mama jak zwykle zapytała, czy już się 

umyłem, pokręciłem przecząco głową i poskarżyłem się: 

–– Mamo, wczoraj dokładnie, ze wszystkich stron obejrzałem sobie moje 

ręce. Każdy palec z osobna. Były może nie całkiem czyste, ale za to całkiem 

duże. A dzisiaj są jakby trochę mniejsze. To na pewno od tego mycia. No a 

po co myć ręce rano? Przecież przez noc nic nie robiłem, tylko leżałem w 

łóżku, więc jak mogłem się pobrudzić? 

–– Synku, ja się wcale nie dziwię, że przed umyciem twoje rączki wydawały 

ci się troszkę większe. Po prostu wczoraj bawiłeś się w ogrodzie. Dłonie 

miałeś oblepione błotem i piaskiem. Jak to wszystko zmyłeś, to rzeczywiście 

zrobiły się mniejsze – powiedziała mama z uśmiechem. – A rano myjesz 

się po to, żebyś odświeżony i pachnący zasiadł do śniadania – dodała. 

No bo dorosłym zawsze się wydaje, że wszystko wiedzą najlepiej. A przecież 

sweter mamy skurczył się w praniu, bo mu ciepła woda zaszkodziła. Mydło 

w mydelniczce też robi się coraz chudsze. Ja tam swoje wiem, ręce od mycia 

robią się mniejsze i już. Poza tym umywalka jest za duża i wisi za wysoko, 

woda leci za szybko i na mnie chlapie, mydło jest za śliskie, a ręcznik przy 

wycieraniu ciągle spada. Ale to wszystko nic, najgorszego dowiedziałem się 

w przedszkolu. Tuż przed obiadem pani powiedziała: 

–– Dzieci, umyjcie teraz dokładnie rączki. Pamiętajcie, że zarazki, które tak 

lubią przyklejać się do brudnych paluszków, wywołują różne choroby. Nie 

chcecie przecież, żeby bolały was brzuszki, prawda? – Pani mówiła coś 

jeszcze, ale ja z tego wszystkiego zapamiętałem jedno: mam na rękach 

jakieś stworzonka. A biorąc pod uwagę, że nie mogę mieć: psa, kota, królika, 

fretki, chomika i myszy ani w ogóle niczego, co jest owłosione, bo mama jest 

uczulona na sierść, nie mogę też mieć węża, bo mama nie zmrużyłaby oczu, 

to chyba nie pozostaje mi nic innego, tylko te zarazki. 

–– Tatusiu, jak wygląda zarazek? – spytałem po powrocie do domu. 



–– No... jak by ci to powiedzieć... – zaczął tata i podrapał się po głowie. – 

Zarazków nie widać gołym okiem, można je zobaczyć jedynie pod 

mikroskopem. 

Gdy tylko to usłyszałem, natychmiast spuściłem powieki. Ojej – pomyślałem 

– nigdy nie przyszło mi do głowy, że mam gołe oczy. 

–– Wtedy widać dokładnie – ciągnął tata – że mają różne kształty. Mogą 

wyglądać jak pałeczki, spiralki czy kulki. Są tak maleńkie, że gdybyś zrobił 

ołówkiem kropkę, to zmieściłyby się na niej setki zarazków. 

Ucieszyłem się, że mam ich tak dużo. Co tam jeden pies, ja mam moich 

stworzonek setki. Ciekawe, czy dałoby się je tak wytresować, żeby warowały 

pod stołem albo dawały głos. 

–– Piotrusiu, kolacja gotowa. Umyj rączki i chodź tu do nas! – zawołała 

mama, a ja z rozpaczą spojrzałem na moje ręce. Wydawało mi się nawet, że 

spomiędzy palców słyszę cichutkie pochlipywanie. I wtedy właśnie przyszło 

mi do głowy, że kiedy myję ręce, to te śliczne spiralki i kuleczki wpadają do 

zlewu, a potem do kanału. Czy takie zarazki lubią się kąpać? Czy potrafią 

pływać? 

Czy mydło nie szczypie je w oczka? Jak mam je o to zapytać, skoro ich 

nawet nie widzę? Ja to mam pecha! Jak już się do mnie przylepiły jakieś 

nieowłosione stworzonka, to nie mogę sobie ich zatrzymać. 

–– Nie martwcie się, maleństwa – szepnąłem i pobiegłem do ogrodu. Tam 

otarłem kilka razy ręce o trawę. 

–– No, idźcie sobie pobiegać – poradziłem. – Macie tu świeże powietrze i 

dużo miejsca, a tam w rogu jest huśtawka – dodałem. 

Potem otrzepałem dokładnie ręce, żeby zrzucić na trawę ostatnie leniwe 

pałeczki. Byłem z siebie bardzo zadowolony. Teraz już mogłem spokojnie 

umyć ręce, bo moi przyjaciele byli bezpieczni. Oczywiście po kolacji 

powiedziałem im z balkonu „dobranoc”, a potem na zakończenie tak 

udanego dnia wymyśliłem nową, chyba najładniejszą bajkę o krasnoludkach. 

Był sobie raz stary król, który miał wielkie królestwo, zamek i ukochaną 

córkę. Lubił myśleć o niej, że jest mądra i piękna, choć naprawdę nigdy jej 

nie widział, bo jego jedyna córka była niewidzialna. 

Mógł z nią rozmawiać, słuchać, jak śpiewa, widział odciski jej stóp na 

piasku, patrzył, jak otwierają się drzwi, gdy wchodziła do komnaty, a potem 

same się zamykają, czuł jej zapach, ale choć wytężał wzrok, nie widział 

nikogo obok siebie. Wiedział, że jest wesoła, że ma dobre serce, ale martwiło 

go, że czuje się bardzo samotna. Żaden rycerz nie chciał mieć takiej 

niewidzialnej żony i stary król niepokoił się, komu przekaże królestwo. 

Aż pewnego dnia, gdy królewna jak zwykle śpiewała w ogrodzie, nagle do jej 

głosu dołączył się dźwięk fletu. Zdziwiona rozejrzała się dookoła, ale nikogo 

nie zobaczyła. Tylko tuż obok niej unosił się w powietrzu pozłacany flet. 

Okazało się, że jej piosenkom od dawna przysłuchiwał się młody królewicz, 

syn króla z sąsiedniego królestwa. Młodzieniec ten miał wielu starszych 



braci, silnych i dzielnych. Każdy mógł ich zobaczyć, jak pędzą na 

spienionych koniach lub jak wspaniale władają mieczem. Niestety, 

najmłodszy z królewskich synów potrafił pięknie mówić i grać na pozłacanym 

flecie, ale był niewidzialny. Z czasem wszyscy na zamku zapomnieli o jego 

istnieniu. Chętnie więc zakradał się do ogrodu niewidzialnej jak on królewny 

i słuchał jej śpiewu. Młody królewicz i królewna nie musieli się wcale 

widzieć, żeby się w sobie zakochać. Trzymając się za niewidzialne ręce, 

biegali po zamku i wymyślali różne psoty. Sypali sól do cukierniczek, 

malowali śpiącym dworzanom nosy na niebiesko, chowali królowi koronę i 

zrywali w ogrodzie kwiaty w chwili, gdy ogrodnik już pochylał się nad nimi. 

Wkrótce stali się nierozłączni i stary król musiał wyprawić wesele tej 

niewidzialnej parze. Choć nikt ich nie mógł dostrzec, rządzili długo i 

sprawiedliwie, a z czasem w zamku pojawiło się wiele niewidzialnych dzieci. 

Tak jak ich rodzice były mądre, skore do zabawy, a niektóre odrobinę 

złośliwe. Ale wszystkie, bez wyjątku, były niewielkiego wzrostu. Żyją sobie do 

dzisiaj. Chodzą po świecie w czerwonych kubraczkach i choć ich nie 

widzimy, dobrze wiemy, że są. Ktoś kiedyś nazwał je „krasnoludkami” i tak 

już zostało.  

 

Rozmowa z dzieckiem o tym, czym są zarazki.  

 Jak chronić się przed zarazkami? (sposoby na zasłanianie nosa, ust, 

podawanie rąk, higiena uszu, zębów, włosów, stóp, ciała)  

 Dlaczego chorujemy?  

 Co może powodować choroby? 

 

 

2. „Bakterie, wirusy, grzyby” – zajęcia techniczne poszerzające wiedzę 

dziecka na temat środków higieny i profilaktyki chorób.  

 

Dziecko po obejrzeniu zdjęć bakterii tworzy model bakterii z plasteliny 

(Załącznik 1). 
 

 

3. „Bakterie, wirusy” – praca plastyczna.  

  
Do wykonania pracy potrzebne będą: 

 kartka A4 z bloku technicznego,  

 farby plakatowe, 

 pędzel,  

 słomka, 

 woda, 



 marker. 

 

Farbę, której chcemy użyć rozrabiamy z dużą ilością wody i pędzlem 

nakładamy na kartkę tak, aby powstała plama. Szybko, by woda się nie 

wchłonęła, rozprowadzamy farbę dmuchając na nią przez słomkę. Kolory 

można mieszać na palecie, albo na papierze, pozwalając im łączyć się 

podczas dmuchania. Wystarczy na jeden rozprowadzony kolor nałożyć 

kolejny. Tak powstałym bakteriom oraz wirusom dorysowujemy markerem 

oczy i usta.  

 

 

 

 

4. Posłuchaj piosenki: Śpiewające Brzdące - Przegoń wirusa 

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

 

„Stuk puk, stuk puk, 

Wirus jest u drzwi. 

Puk, puk, puk, puk, 

Prędko otwórz mi. 

Nie, nie, nie, nie 

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


Nie otworzę ci. 

Ty wirusie, 

Jesteś bardzo zły 

 

Ref. Lecz tak czasami zdarzyć sie może, 

Że przyjdzie wirus o pewnej porze. 

Ty go nie widzisz, więc ręce myj, 

Tym go przestraszysz, ucieknie w mig. 

 

Tup, tup, tup, tup,  

Wirus skrada się. 

Tak, tak, tak, tak, 

Wpuść do siebie mnie. 

Nie, nie, nie, nie,  

Nie chce chorym być, 

Ty wirusie, 

Jesteś bardzo zły. 

 

Ref. Lecz tak czasami zdarzyć sie może, 

Że przyjdzie wirus o pewnej porze. 

Ty go nie widzisz, więc ręce myj 

Tym go przestraszysz, ucieknie w mig.” 

 

5. Karta pracy (Załącznik 2). 

Przyjrzyj się obrazkom po lewej stronie. Narysuj obok nich elementy, z 

jakich zostały stworzone (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej 

karty pracy, spróbuj zrobić to samodzielnie, lub z pomocą rodzica, na 

kartce). 

 

6. „Moje mydło” – praca dla chętnych.  

 

Do wykonania pracy potrzebne będą: 

 kostki mydła, 

 tarka, 

 plastikowy pojemnik lub garnek, 

 silikonowe foremki do babeczek, 

 dodatki: kawa, herbata, plasterki cytryny, barwniki spożywcze, brokat. 

 

Dziecko pomaga w ścieraniu mydła na tarce (można wcześniej przelać ją 

ciepłą wodą, by było łatwiej). Następnie wiórki wkładamy do pojemnika 

plastikowego, zalewamy niewielką ilością wody i wstawiamy do 



mikrofalówki (do momentu aż zacznie się pienić). Można również wsypać 

wiórki do garnka, dodać odrobinę wody i rozpuszczać do gładkiej 

konsystencji, ale tak by masa się nie zagotowała. Następnie dziecko 

wybiera sobie kształty foremek i zalewa przestudzonym roztworem swoje 

formy. Mydło wzbogacamy dodatkami naturalnymi, np. kawą, zieloną 

herbatą, plasterkami cytryny/pomarańczy lub dodajemy barwnik albo 

brokat czy cekiny. Po kilku godzinach mydełka są gotowe do użytku. 

 

 

 

 

7. Przestrzenny model wirusa – praca dla chętnych.   

 

Do wykonania modelu potrzebne będą: 

 taśma klejąca, 

 kartka zielona i brązowa, 

 nożyczki,  

 żółta bibuła, 

 plastikowa butelka,  

 marker. 

 



Z plastikowej butelki wycinamy spód i wypychamy go żółtą bibułą. Z 

zielonej i brązowej kartki odcinamy paseczki. Następnie zginamy je w 

harmonijkę i przyklejamy w różnych miejscach od spodu butelki. 

Markerem malujemy oczy.  

 

 

  



Załącznik 1. 

  



  



Załącznik 2.  

Przyjrzyj się obrazkom po lewej stronie. Narysuj obok nich elementy, z jakich 

zostały stworzone.  



Dodatkowe karty pracy (dla chętnych) 

 

 

Rysuj palcem kształt litery g - małej i wielkiej. Pisz litery „g” , „G” po śladach, 

a potem - samodzielnie. 



Połącz kropki przy kolejnych cyfrach. Zacznij od 1. Powiedz, co przedstawia 

rysunek.  

  

Jaskółki to ptaki zwiastujące wiosnę. Popraw ślady ich lotów. Rysuj szlaczki po 

śladzie, po kropkach i samodzielnie.  

 


