
Wiersz „Kotek Czyścioszek” Elżbiety Burakowskiej 
 
Rodzic czyta dziecku wiersz. Po przeczytaniu zadaje maluchowi 
pytania znajdujące się pod tekstem. 
 
 
Popatrzcie jak się kotek myje: 

jedną łapkę, 

druga łapkę, 

mordkę, 

nosek, 

szyję. 

Potem myje brzuszek, 

nie opuści uszek, 

już nie wspomnę o ogonku, 

bo ten umył na początku. 

Nie chcę robić brzydkich plotek, 

ale mógłby uczyć kotek 

jak się trzeba myć, 

żeby czystym być. 
 
Rozmowa kierowana na temat wiersza: 

- co robił kotek? 

- co mył kotek? 

- dlaczego kotek się mył? 

- dlaczego trzeba się myć? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zagadki 
 
Dzieci słuchają zagadek i wybierają rekwizyt pasujący do rozwiązania 
zagadki. 
 
a. Przyjemnie pachnie, ładnie się pieni, a brudne ręce w czyste zamieni. 

(mydło) 

"Mycie ciała" - naśladowanie mycia ciała (stopy, nogi, brzuch, plecy, ręce, szyja, 

głowa) 

 
b. Wisi w łazience, 

wycierasz nim ręce (ręcznik ) 

"Wycieranie się ręcznikiem"- ćwiczenie równoważne. Naśladowanie wycierania 

nogi uniesionej w górę , potem drugiej i całego ciała. 

 
c. Jest biała 

siedzi w tubie 

zęby nią czyścić lubię (pasta do zębów). 

Naśladowanie mycia zębów. 
 
 
 
 



Zabawa ruchowa z opowieścią przy muzyce: 
 
A gimnastyka dobra sprawa 

Dla nas wszystkich to zabawa 

Ręce w górę, w przód i w bok 

Skłon do przodu w górę skok. 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, kolana, pięty, kolana, pięty 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Oczy, uszy, usta, nos – bis 

 
 
              
www.youtube.com/watch?v=https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ćwiczenie usprawniające narządy artykulacyjne - wierszyk: 
„Gimnastyka”: 
 
 
Rodzic mówi wierszyk, a dziecko wykonuje ruchy języka opisane w 
wierszu. 
  
Na początku jest rozgrzewka, 

Językowa wprzód wywieszka, 

Cały język wyskakuje, 

Wszystkim nam się pokazuje, 

W dół i w górę, 

W lewo, w prawo. 

Pięknie ćwiczy! 

Brawo! Brawo! 

Język wargi oblizuje, pięknie kółka 

wykonuje. 

Popatrzymy do lusterka, 

Jak się język bawi w berka. 

Kto spróbuje z miną śmiałą, 

Zwinąć język w rurkę małą? 

Język ząbki poleruje 

Każdy dotknie i wyczuje… 

Może uda się ta sztuczka. 

Trzeba uczyć samouczka. 

 

 

 

 

 

 



Parkowe drzewo - zabawa plastyczna 
 
Na gałązki z prawdziwego drzewa nabijamy lub przyklejamy gąbkę do mycia 

naczyń. Wcześniej rwiemy gąbki na nieregularne kawałki. Można też dla 

lepszego efektu zamoczyć kawałki gąbki częściowo w farbie innego koloru. Na 

makiecie mocujemy drzewa na plastelinę. 

Materiały: 

- gałązki z drzew lub krzewów 

- gąbki do mycia naczyń lub kąpieli 

- klej wikol 

- kulka plasteliny 

 


