
Drogi Rodzicu, 

w ramach programu Czyściochowe Przedszkole prowadzimy zajęcia na temat higieny nosa. Twoje dziecko 

dowiaduje się podczas nich, że: 

• Nos służy do wąchania. Kiedy jest zatkany, czujemy mniej zapachów. 

• Nos na co dzień wytwarza śluz, który m. in. służy do filtrowania powietrza.  

Gdy jesteśmy chorzy, nos produkuje więcej wydzieliny. 

• Do czyszczenia nosa używamy chusteczki. Zatykamy jedną dziurkę i wydmuchujemy powietrze przez nos. Zużytą 

chusteczkę wyrzucamy. 

• Nie powinno się powstrzymywać kichania. Kichać należy w chusteczkę lub zgięcie łokcia. 

• Dłubanie w nosie źle wygląda i może powodować krwawienie. 

 
Wiemy, jak ważną rolę w kształtowaniu dobrych nawyków odgrywa opiekun. 

Zachęcamy Cię do powtarzania wraz z dzieckiem zdobytych przez nie wiadomości w domu. 

 
Chcesz utrwalić zdobyte wiadomości? 

Możesz porozmawiać z dzieckiem o tych zasadach, szczególnie, jeśli to będzie wynikało z sytuacji, bo 

najlepiej jest się uczyć przez działanie i obserwację. 

 
Masz ochotę pogłębić temat? 

Możesz przeczytać dziecku historię pt. „Świnka Zakatarzynka i Wielka Glutoza”. 

 
Lubisz ciekawe eksperymenty? 

Możesz zrobić razem z dzieckiem wiatraczek, który będzie poruszamy przez wydmuchiwane powietrze. 

Sprawdzicie wtedy wspólnie, jak mocno potraficie dmuchać ustami, a jak nosem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Świnka Zakatarzynka i Wielka Glutoza 

 
 

Świnka Zakatarzynka w czasie przeziębienia nie lubi się nudzić. Zawsze ma coś ciekawego 

do zrobienia… kto by się przejmował kapiącymi z nosa glutkami i gilkami? 

— Wetrę w dywan i po sprawie, hihi! — pomyślała świnka latając z samolotem po pokoju. 

Zakatarzynka wszędzie zostawiała za sobą „ślad”. A jej zabawie towarzyszyły odgłosy 

wciągania, chlapania i kapania. Poczynania Świnki obserwowała Chusteczka Smareczka: 

— Ona ma wszystko w nosie! — Z niedowierzaniem zauważyła Smareczka. 

A Zakatarzynka, jakby to potwierdzając, wymownie pociągnęła nosem podczas 

szalonej zabawy. 

Nagle Smareczka zastąpiła drogę śwince… ratując ją przed poślizgnięciem się w kałuży własnych glutów. 

A fuj! Obślizgła sprawa. 

— Ale masz refleks! W ostatniej chwili mnie złapałaś! — z podziwem powiedziała świnka do 

chusteczki. 

— Świnko, luz! — rzuciła Smareczka i po chwili dodała — Koniec tej glutozy, dobrze? 

Wysmarkaj nos! 

— Ale jak mam wysmarkać? — z lekkim zakłopotaniem zapytała Zakatarzynka. 

— Już ci pomagam, w końcu od tego jestem! – odpowiedziała rezolutnie chusteczka 

— Nabierz powietrza… 

— O tak? — nabierając powietrze, świnka otworzyła usta. 

— Tak, idealnie! — pochwaliła ją chusteczka i poprosiła — a teraz zamknij buźkę! 

— Ale… — Świnka chciała coś jeszcze powiedzieć, jednak Smareczka podała jej czystą 

chusteczkę i oznajmiła tonem nieznoszącym sprzeciwu — przyłóż chusteczkę do noska  

i wyobraź sobie, że musisz powietrzem z noska poruszyć kolorowe piórko! 

— Lubię piór… 

— Gdy masz już chusteczkę przy nosku, wydmuchaj te gile z nosa! 

Świnka nabrała powietrza i dmuchneła. 

— O tak — świetnie! — znów pochwaliła ją Smareczka. 

— Piórka, chciałam powiedzieć, że lubię kolorowe piórka! — z czystym nosem 

powiedziała Zakatarzynka. — O ja cię! Co to był za dmuch! Bez glutków naprawdę się 

dobrze rozmawia. 

— No i tak możemy się bawić. – Zauważyłam Chusteczka Smareczka. 

—  Noooo, tylko raczej nie siadaj po tej stronie dywanu, hihihih – Świnka wskazała na 

dużą zieloną kałużę. 

 

 



 

Wiatraczek – wykonanie, krok po kroku 
 
 

 

 

 

1. 2. 
 

 

 

Z kartki wycinamy duży kwadrat. 

 

 

 

3. 

 
Nacinamy odcinki przekątnej, 

ale nie tniemy do końca. 

 
Zginamy go dwukrotnie po przekątnej. 

 

4.  

Zaginamy do środka co drugi róg i przyklejamy go. 

 
  

 

 

 

 

5. 
 

 

 
 

Przykładamy kółko z papieru i wbijamy  

w nie pinezkę mocując do patyczka. 

PAMIĘTAJCIE 

Drożny nos to lepsza możliwość oddychania pełną piersią. 

Nos trzeba oczyszczać z nadmiernej wydzieliny za pomocą chusteczek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTRZEBNE BĘDĄ: 

• patyk 

• kartka z bloku technicznego 

• mocny klej 

• pinezka 

• kółeczko z papieru 

• nożyczki 



Porozmawiajmy o tym, jak radzić sobie z katarem 

• Dlaczego Chusteczka Smareczka była niezadowolona z tego, co robi Świnka? 

• Jak powinna zachowywać się Zakatarzynka, gdy ma katar? 

• Jak należy dmuchać nos? 

• Co zrobić z brudną chusteczką? 

• Ile razy wolno użyć chusteczki higienicznej? 

 

 

Wiersz „Nos” 

Rodzic czyta dziecku wiersz pt. „Nos”.  

Następnie czyta go ponownie i zastanawia się razem z dzieckiem, jakie są wymienione w wierszu zapachy.  

Czy przyjemne?  

Czy nieprzyjemne? 

Dlaczego nos wyłapuje te wszystkie zapachy?  

Po co czujemy nieprzyjemne zapachy? 

Czy tak samo mocno czujemy zapachy, gdy mamy katar? 

 

 

 

Nos 

 

Smak zapachem  

Zapach smakiem 

Idę więc po bułkę z makiem.  

Naokoło i chodnikiem, 

aby nie wejść gdzieś na trawę  

i nie trafić na psią sprawę. 

Zwykle pachnie obok budki, 

– pączek lukier ma słodziutki.  

Biorę kęsa bułki z makiem, 

lecz coś nie gra mi ze smakiem.  

Bo gdy nos zatkany bywa,  

smaku jakoś mi ubywa. 

Gorzej wącham,  

słabiej czuję  

i nie wszystko mi pasuje. 

 

 

„Fuj–Ble” 

Dzieci biegają po pokoju lub podwórku.  

Gdy rodzic głośno powie nazwę rzeczy lub jakiejś substancji o charakterystycznym zapachu, dziecko 

zatrzymują się. Jak zapach dla dziecka jest nieprzyjemny, to zatyka ono nos i mówi „fuj–ble”. 

Jeśli przyjemny – dziecko staje na palcach i głośno wdycha i wydycha powietrze. Rodzic mówi np.: banan, 

mydło, zgniłe liście, czekolada, brudne skarpetki, chleb, nieumyte zęby. Na koniec rodzic omawia z dzieckiem 

ich odczucia, podkreśla, że każdy nos może lubić coś innego i ma do tego prawo. 

 

 

 

 



Zagadki 

 

Bywa kolorowa, 

Jest też kwadratowa, Gdy jej nie potrzeba 

W kieszeni się chowa. (chusteczka) 

 

Każdy go na buzi ma 

I przez niego oddycha. (nos) 

 

Kicham, kaszlę i mogę zarazić brata,  

Bo ja dziś mam straszny… (katar) 

 

Wycieram nią nos,  

A czasem usteczka, 

W kieszeni mojej mieszka 

I nazywa się… (chusteczka) 

 

Najpierw porządnie wydmuchasz nos 

A potem się rozejrzysz – gdzie stoi… (kosz) 

 

Jest na środku twarzy i nim oddychamy,  

Ale się zatyka, kiedy katar mamy. (nos) 

 

 

 

 

Jak wyglądają wirusy? 

Dzieci mają do dyspozycji farby plakatowe wylane na spodeczki i gąbkowy zmywak kuchenny pocięty  

na różne kawałki. Na kartce papieru stawiają stempelki, które przedstawiają ich wyobrażenia wirusów.  

Po wyschnięciu farby dorysowują dodatkowe elementy czarnymi mazakami. 

 

 

Wirusy pod mikroskopem 

Siadamy z dzieckiem wraz z jego pracą. Rodzic pokazuje grafikę przedstawiającą modele wirusów (załącznik 

poniżej). 

Dziecko patrzy na swoją wykonaną wcześniej pracę i szuka podobieństwo do prezentowanych modeli. 

W ramach podsumowania warto powiedzieć dziecku, że nie wszystkie wirusy zostały odkryte i nazwane 

(do tej pory znanych jest 200 wirusów powodujących katar) i być może jakieś wyglądają dokładnie tak samo, 

jak na rysunkach. A może dziecko w przyszłości zostanie odkrywcą wirusów? 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIRUSY 

 

                  

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Palec w nosie źle wygląda” 

Rodzic czyta dziecku historię „Palec w nosie źle wygląda”. 

 

 

— O ja cię, gdzie on jest. — zastanawiała się Świnka, szukając pod łóżkiem albumu o Egipcie  

— Tu cię mam. — Zawołała zadowolona i rozłożyła album na podłodze. 

— Istnieje około 138 piramid egipskich. Fiu, fiu, — przeczytała na głos Zakatarzynka, a jej palec wskazujący 

powędrował w stronę nosa. Świnka przeglądała szybko zdjęcia z odległego państwa, świdrując jednocześnie 

palcem w nozdrzach. 

Całej sytuacji przyglądała się Chusteczka Smareczka, która szepnęła łagodnie do Świnki  

– Palec w nosie źle wygląda, wie o tym nawet żona wielbłąda. 

Świnka wyjęła palec z nosa i spojrzała podejrzliwe na zdjęcie dwugarbnego ssaka. 

— Może tam kiedyś pojadę, wiesz? — Zakatarzynka rozmarzyła się na widok egipskiego krajobrazu.  

Ale co to? Na pustynnym piasku pojawiła się czerwona kałuża? Świnka jej dotknęła, plamka była lepka… 

— O ja cię. To moja kreeeew? — ze zdziwieniem spytała Zakatarzynka. 

— Poleciała Ci z nosa — spokojnym tonem odpowiedziała Smareczka — ale nic, zaradzimy. Oddychaj. 

Widzisz, już nic nie leci. Jednak zapamiętaj: gdy coś przeszkadza ci w nosie, chusteczkę użyj proszę. 

— Czy ja jestem chora? — z przejęciem zapytała Zakatarzynka. 

— Nie, Świnko. Wszyscy mają delikatny środek nosa. Gdy w nim dłubałaś, zrobiłaś sobie małą rankę. Nie 

wkładaj już proszę palca do nosa i następnym razem użyj chusteczki. 

 

 

Zasady Świnki Zakatarzynki 

1. Gdy coś przeszkadza w nosie, chusteczkę użyj proszę 

2. Wirusów chcę się pozbyć w mig, dlatego chustkę wyrzucam do śmietnika – cyk 

3. Palec w nosie źle wygląda, wie o tym nawet żona wielbłąda 

4. W czasie kichania łokieć służy do nosa zasłaniania 

5. Wybieram ruch, dlatego jestem zdrowy zuch. 

 

 

 

Jak wykonać masę sensoplastyczną typu slime (glut)? 

  

Ze względu na wykorzystywane w przepisie składniki, dzieci powinny wykonywać zadanie tylko pod opieką 

osoby dorosłej. 

 Wszystkie składniki są naturalnego pochodzenia, więc są bezpieczne nawet dla młodszych dzieci. 

  

 SKŁADNIKI: 

• przezroczysty klej szkolny w płynie (50 ml) 

• płyn do soczewek (2 łyżki) 

• woda (2 łyżki) 

• soda oczyszczona (szczypta) 

• szklanka mąki pszennej 

• szklanka mąki ziemniaczanej 

• 3/4 szklanki oleju 

• 1/2 szklanki wody 

• barwnik spożywczy (np. zielony jak glutoza Świnki Zakatarzynki) 

  



WYKONANIE 

W dużym płaskim naczyniu mieszamy za pomocą łyżki składniki w następującej kolejności: klej, woda, płyn 

do soczewek i na końcu soda, która zagęszcza tę masę. Gdy okaże się ona za rzadka, dodajemy jeszcze 

odrobinę sody. Pod koniec ugniatamy wszystko ręką. 

 W dużym płaskim naczyniu mieszamy wszystkie składniki i wyrabiamy je ręką. Gdy masa jest za rzadka, 

dodajemy trochę mąki, gdy jest za twarda – trochę oleju. 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


