
Realizacja programu „Myję ręce, bo wiem więcej” 

W dniach od 11 do 15 października 2021 r. w naszym przedszkolu we wszystkich oddziałach 

realizowany był program Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie  „Myję ręce, 

bo wiem więcej”. Ma on na celu popularyzację wiedzy w zakresie prawidłowego mycia rąk, jako 

skutecznej metody ochrony przed bakteriami i wirusami oraz związanymi z tym chorobami. 

Przedszkolaki chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły we wszystkich zajęciach, które 

prowadzone były w oparciu   o publikację i prezentację multimedialną „Myję ręce, bo wiem więcej” .  

Dzieci dowiedziały się,   że każdego dnia wszyscy dotykamy wielu rzeczy, na których powierzchni 

gromadzą się rozmaite wirusy i bakterie. Mimo, że nie widzimy ich gołym okiem są  bardzo groźne, 

ponieważ szybko się rozprzestrzeniają i powodują choroby. Przedszkolaki  z zainteresowaniem  

obserwowały przedstawione w zabawny sposób i w dużym powiększeniu drobnoustroje. Ponadto 

miały możliwość ich kolorowania, wycinania i lepienia z plasteliny. Samodzielnie  omawiały 

ilustracje mówiące o tym, w jakich sytuacjach należy bezwzględnie dbać o higienę rąk. Oglądały 

różnego  rodzaju mydła i układały  preparaty w kolejności od najskuteczniejszych (mydło w płynie, 

mydło w kostce, żel antybakteryjny, nawilżone chusteczki).  W oparciu  o wiersz „Umyj rączkom 

brzuszki…” przypomniały sobie, w jaki sposób prawidłowo i dokładnie myć ręce, by pozbyć się 

wirusów i bakterii.  Dzieci starsze układały historyjkę obrazkową „Schemat mycia rąk” zwracając 

uwagę na właściwą kolejność elementów rysunkowych instrukcji. Nauczycielki według własnej 

inwencji we wszystkich grupach wiekowych utrwalały nawyk dbania o higienę rąk w różnych 

ciekawych formach aktywności tj. eksperymenty, inscenizacje, wiersze, piosenki, zabawy  ruchowe i 

dydaktyczne, gry, indywidualne i zbiorowe prace plastyczne (plakaty). Wszystkie propozycje 

dobierane do realizacji programu przez nauczycieli koncentrowały się wokół hasła „Myję ręce, bo 

wiem więcej!”  oraz miały charakter  samodzielnych działań dzieci, dzięki którym  dowiedziały się, że 

ciepła woda i mydło to idealne połączenie na pozbycie się niebezpiecznych zarazków  z naszych rąk. 

Przeprowadzenie wymienionego programu w placówce poszerzono o obchody  Dnia Mycia Rąk oraz 

spotkanie z udziałem pracowników sanepidu na temat „Jak uchronić się przed zakażeniem 

koronawirusem?”. 

Reasumując dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 10 w szerokim zakresie kształtowały 

umiejętność prawidłowego mycia rąk oraz pogłębiły rozumienie zagadnienia higieny prewencji 

przeciwdziałającej zakażeniom wirusowym i bakteryjnym. 

Koordynator programu: Bożena Orlof 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/wsse-olsztyn
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