
 
 
 

Poniedziałek(29.06.2020 r.) 

„Bajka o wirusie”. Słuchanie bajki- autorstwa  Jarosława Boberka (IV 2, 5, 

8) 

Cele: 

-Uświadomienie dzieciom co to jest koronawirus.  

-Kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie.  

-Kształcenie zachowania podstawowych : zasad bezpieczeństwa, w celu 

uniknięcia zakażenia.  

-Wzbogacenie słownika czynnego dzieci o wyraz: wirus, kwarantanna.  

-Niwelowanie lęków, przed nieznanym, wdrażanie do świadomego 

zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa.  

-Kształcenie kompetencji językowych 

 „Bajka o wirusie” 

 Na świecie aż roi się od wirusów. Stykamy się z nimi od wieków. Od wieków też 

mamy do czynienia z wywoływanymi przez wirusy epidemiami. Dzisiejsza sytuacja nie jest 

więc niczym nowym. Wirusy wyglądają różnie i różnie się zachowują, ale łączy je jedno – 

wszystkie są tak malutkie, że nie potrafimy ich dostrzec gołym okiem. Skąd więc wiemy, jak 

wyglądają? Otóż specjaliści przyglądają się wirusom przez mikroskopy elektronowe, czyli 

urządzenia powiększające obraz miliony razy. Właśnie dzięki mikroskopowi udało się po raz 

pierwszy zobaczyć koronawirusa, W dodatku bardzo szybko się namnaża, tych małych 

złoczyńców jest więc codziennie więcej…więcej… i więcej.  

Zastanawiamy się, jak to się dzieje, że jest taki szybki i ruchliwy i że tak dziarsko 

wędruje po świecie. A gdzie ten łobuz czuje się najlepiej? W wydzielinach naszego ciała: w 

ślinie w katarze nawet… w kupie! Gdy mówimy, kaszlemy albo kichamy, wyrzucamy go na 

zewnątrz, ale wirus wcale się tym nie martwi. Zaraz znajdzie sobie nowe, ciepłe mieszkanko. 

I przy okazji zarazi kolejne osoby… Nie musi sobie zresztą radzić sam: pomagamy mu w tej 

wędrówce, nawet o tym nie wiedząc.  

Wystarczy, że ktoś, kaszląc albo kichając, zasłoni buzię dłonią, a potem dotknie 

klamki, poręczy schodów czy przycisku w windzie. Wirus najpierw wyląduje na jego dłoni, a 



 
 
 

potem przesiądzie się z niej na wszystkie dotykane przedmioty. Może też trafić na jedzenie. 

Jak czuje się człowiek, w którego organizmie zadomowił się wirus? Ma gorączkę, kaszle i 

skarży się na bóle mięśni. Oddycha mu się dużo trudniej niż przed zakażeniem. 

 Czasami boli go też gardło lub głowa. Niektórzy chorzy czują się tak, jakby  zjedli 

coś nieświeżego – dopadają ich biegunka  i wymioty. Wiadomo, że nikt z nas – ani ty, ani ja – 

nie włoży kombinezonu, ochronnych okularów, rękawiczek i maski, tak jak robią to lekarze 

czy inne osoby mające kontakt z chorymi. Pewnie widzieliście w telewizji tak ubranych 

ludzi? Koronawirusy boją się mydła. Aby je przegonić, warto porządnie namydlać dłonie i 

szorować je nie krócej niż 20 sekund – to mniej więcej tyle, ile zajęłoby ci zaśpiewanie 

piosenki „Wlazł kotek na płotek”.  

Myjąc ręce, możesz sobie też wyobrażać minę, z jaką wirus zmyka gdzie pieprz 

rośnie. Podczas kaszlu czy kichania nie zasłaniaj buzi dłonią. Bo choćbyś bardzo się starał, 

dłoń zaraz powędruje do innych przedmiotów i pozostawi na nich wirusy. Ot, na przykład do 

klamki i kranu, jeśli po kichnięciu zechcesz pobiec do łazienki i umyć ręce. Lepiej kichać w 

zgięcie łokciowe. A psik! Unikaj też dotykania oczu, nosa i buzi – koronawirus uwielbia te 

miejsca i to właśnie tędy najchętniej wnika do organizmu. Nie oblizuj palców i nie wsadzaj 

rąk do buzi. Nos wycieraj tylko chusteczkami jednorazowymi, które potem wyrzucisz do 

kosza na śmieci. Dlatego jeśli nie musisz nigdzie wychodzić, zostań w domu. Zrób to w 

trosce o siebie i o swoich najbliższych. Zwłaszcza w trosce o babcię, dziadka czy siwowłosą 

panią sąsiadkę. Bo dla osób starszych koronawirus jest szczególnie groźny! Lepiej więc teraz 

nie wybieraj się do nich w odwiedziny. Zamiast tego możesz do dziadków dzwonić. Dzięki 

częstym rozmowom będziecie mniej za sobą tęsknić. Nie zapomnij zapytać, czy dziadkowie 

mają wszystko, czego potrzebują, zwłaszcza jedzenie czy leki. Oni też powinni teraz zostać w 

domu, ale zakupy można im zostawić pod drzwiami. Na pewno pomoże ci świadomość, że 

zawsze możesz liczyć na wsparcie rodziców i innych dorosłych. Pamiętaj o swoim pupilu, 

baw się z nim i dbaj o niego jak zwykle. Ktoś powiedział, że od psa czy kota możesz się 

zarazić koronawirusem? Nie obawiaj się – to tylko plotka! Jeśli mimo wszystko spotkasz się 

jednak z kimś spoza domowników, trzymaj się od niego w odległości dwóch metrów (czyli 

mniej więcej pięciu twoich kroków). Wirus nie potrafi pokonać takiej odległości. I pamiętaj: 

takie spotkania powinny się zdarzać jak najrzadziej. Nie chodź na place zabaw!, mimo że 

pewnie uwielbiasz się huśtać, zjeżdżać ze zjeżdżalni czy skakać na trampolinie. Nawet jeśli 

bardzo się już nudzisz w domu, a za oknem jest coraz cieplej i coraz bardziej słonecznie. Bo 



 
 
 

tam, gdzie jest dużo dzieci, kryje się też dużo wirusów, które z radością przeskoczą z jednej 

małej rączki na drugą. Właśnie dlatego podczas epidemii wszystkie szkoły i przedszkola były 

zamknięte. Bardzo dużo zależy od zachowania każdego z nas, niezależnie od tego, ile ma lat. 

Ty też możesz zostać pogromcą koronawirusa.  Masz tę moc!   

Rozmowa z dziećmi na temat treści opowiadania: 

- Co to jest koronawirus ?  

- Gdzie występuje koronawirus?  

 -Jak możemy się przed nim chronić?  

-Co nas boli gdy chorujemy na koronowirusa?  

-Co to jest kwarantanna?  

- Czego się boi koronawirus ?  

- Czy możemy spotykać się z babcią i dziadkiem?  

 -Jak możemy pomóc dziadkom?  

-Jak możemy pomóc nam wszystkim?  

Zabawa ruchowa „ Mam moc”  dzieci biegają po pokoju- ostrożnie- na sygnał rodzica( wg 

pomysłu) dziecko się zatrzymuje i rytmicznie mówi „Mam moc” Zabawa słuchowa – dzieci 

dokonują analizy i syntezy sylabowej wyrazów; koronawirus, kwarantanna.  Przeliczają  ilość 

sylab w wyrazach.        

Wtorek (30.06.2020  r.) 

„Ta brzydka bakteria, ten okropny wirus”-   praca plastyczna( IV 18, ob. I 7, 

8) 

Cele: 

-ozdabianie fantazyjne pociętych kartek, twórcza realizacja wyobrażeń na temat wyglądu 

bakterii i wirusów.  



 
 
 

-łączenie technik plastycznych:; wydzieranka z kolorowego papieru, wypełnianie plasteliną, 

malowanie, przyklejanie fragmentów włóczki, sznurka itp.  

-uświadomienie dzieciom istnienia drobnoustrojów chorobotwórczych, wirusów i bakterii . -

Kształcenie ekspresji twórczej.  

-Wspomaganie rozwoju małej motoryki. 

Potrzebne materiały: Wcześniej pocięte kartki w różne kształty, kolorowy papier, plastelina, 

farby dostępne w domu, włóczka, sznurek. Klej. Podkładka na stół- lub gazeta.  

Słuchanie piosenki : „Przegon wirusa”-  Śpiewające Brzdące  

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

Stuk puk stuk puk wirus jest u drzwi puk, puk  

prędko otwórz mi nie, nie 

  nie otworze ci ty wirusie jesteś bardzo zły 

 lecz tak czasami zdarzyć się może że przyjdzie wirus o pełnej porze  

ty go nie widzisz więc ręce myj tym  

go przestraszysz ucieknie w mig tup tup tup wirus skrada się   

tak tak tak wpuść do siebie mnie nie, nie ,  

nie chce chorym być ty wirusie jesteś bardzo zły   

lecz tak czasami zdarzyć się może  

że przyjdzie wirus o pełnej porze ty go nie widzisz więc ręce myj  

tym go przestraszysz ucieknie w mig   

„Noś maseczkę”  Rodzic  rozmawia z dziećmi  nt. przyczyn chorób, zwraca uwagę na 

istnienie drobnoustrojów chorobotwórczych, wirusów i bakterii. Podkreśla fakt , że są one nie 

widoczne dla oczu, a mimo to bardzo groźne. Przypomina o konieczności noszenia maseczek. 

Rodzic proponuje, aby dzieci  wyobraziły sobie , jak wirusy , bakterie  i opowiedziały o tym. 

Można pokazać obrazek bakterii i wirusa.  Wypowiedzi dzieci , zachęcanie do opisu .  

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


 
 
 

Praca dzieci przy stoliku na fantazyjnie pociętych kartonikach, tworzenie fantazyjnych 

wirusów i bakterii- wybór techniki  

Po skończonym zajęciu, wspólnie z dzieckiem należy sprzątać miejsce pracy  Następnie 

dzieci zademonstrują pracę- można ją podpisać imieniem  Dzieci odczytują swoje imię i 

dokonują analizy i syntezy sylabowej swojego imienia.  

Zabawa ruchowa „Omiń wirusa”- z ćwiczeniami równowagi (SLALOM).  

Rodzic może rozłożyć na dywanie w niedużych odległościach; karteczki wycięte z gazety- 

wirusy. Dzieci biegają  swobodnie wokół nich, starając je ominąć, przeskoczyć. Dzieci 

podskakują , żeby stracić wirusa i biegną dalej. Gdy wpadną lub nadepną na kartkę odpadają  

z zabawy.  Odchodzą, żeby odchorować – są zainfekowane. Rodzic przypomina o bezpiecznej 

stosowanej odległości między członkami rodziny, które wychodzą na spacer z rodziną i  

konieczności zakrywania ust i nosa maseczką- pokazuje jak się zakłada i jak zdejmuje 

maseczkę. Należy zademonstrować prawidłowe zdejmowanie maseczki i rękawiczek.  

Przypomnieć , że gdy rodzic przychodzi do domu, witamy się z nim gdy się rozbierze, 

bezpiecznie zdejmie maseczkę, wyrzuci  rękawiczki. Umyje ręce.   

 


