
„Gdzie były i co robiły moje ręce” 

     Gdzie się czai bakteria?                               

   „Za brudnym paznokciem, 

    W nie wypranych kocach, 

W kurzu na podłodze, 

  W niemytych owocach, 

                  W pierwszych lepszych brudach, 

                                                              Wszędzie, gdzie się uda” 

W ramach upowszechniania świadomości na temat zagrożeń wynikających z braku nawyków 

higienicznych u dzieci nasza  Szkoła  przystąpiła do akcji profilaktycznej „Szkoła Czystych Rąk”. W 

miesiącu pażdzierniku 2013 r. przeprowadzona została wśród uczniów oddziału przedszkolnego 

akcja pilotażowa promująca podstawowe zasady higieny rąk. Uczniowie zostali zapoznani z 

zagrożeniami wynikającymi z braku podstawowych nawyków higienicznych poprzez zajęcie 

profilaktyczne na temat „Gdzie były i co robiły moje ręce” na ,które złożyły się następujące 

działania: 

• Zabawy integrujące i zagadki. 

• Prelekcja na temat zasad higieny rąk. 

• Zajęcia plastyczne. 

• Plansze instruktażowe w toaletach. 

• Instruktaż mycia rąk . 

Podczas zajęć dzieci uczyły się jak prawidłowo myć ręce, poznały niektóre choroby przenoszone 

drogą brudnych rąk - kształtowano prawidłowe nawyki higieniczne. 

 



 

 

Dzieci przeprowadzały również doświadczenia nt. „Jak zarazki lubią łapki". Sprawdzały jak do 

mokrej dłoni łatwo przyczepia się konfetti podobnie jak niewidoczne dla oka zarazki do rąk.  

 

Potem chętnie przystąpiły do konkursu na prawidłowo umyte ręce. WSZYSTKIE dzieci super 

sobie poradziły z tym zadaniem. 

 



Zajęcia pokazały, że nauka może stać się przyjemnością. „Duże zaangażowanie ze strony dzieci, jak 

również ich wnioski po zakończonych zajęciach pokazały, że takie lekcje mają sens. Wiedza podana 

za pomocą praktycznych ćwiczeń na dłużej pozostaje w pamięci”  

 

O MYCIU RĄK 

Wydawać by się mogło, że o potrzebie mycia rąk wszyscy wiemy i wiemy również, jak należy 

dobrze myć ręce. W praktyce jednak wygląda to zupełnie inaczej, a przekonać się o tym można w 

bardzo prosty sposób – wystarczy przyjrzeć się swoim własnym nawykom, jak i poobserwować 

zachowanie osób w naszym otoczeniu.  

 

Wielu z nas nie myje rąk po wyjściu z toalety, po zabawie ze zwierzętami, po kaszlnięciu czy 

kichnięciu. Następnie przekazujemy sobie nawzajem wiele groźnych mikrobów dotykając takich 

powierzchni jak pieniądze, telefony, komputery, klamki, przyciski w windzie, bankomaty czy włączniki 

światły. Codziennie setki ludzi dotyka tych samych miejsc zostawiając na nich różne wirusy i bakterie. 

Na samym końcu, w zwykłych, codziennych odruchach, często pocieramy oczy, dotykamy ust, 

wykonujemy różne gesty, przy których dotykamy twarzy narażając siebie  i swoich najbliższych na 

infekcję. Nawet, jeśli samych siebie uważamy za odpornych na infekcję, pamiętajmy o tym, że myjąc 

ręce zapobiegamy w rozprzestrzenianiu się zarazków na bardziej wrażliwe osoby, czyli dzieci, osoby 

starsze czy chore, których organizmy są mniej odporne na choroby. 

Myjmy zatem ręce nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Bądźmy przygotowani do właściwej higieny 

rąk nie tylko w domu, ale także poza nim. 

Jak myć ręce? 

 

Myślisz, że sposób na skuteczne mycie rąk masz opanowany do perfekcji? Przeczytaj wskazówki i 

upewnij się, czy Ty i Twoi najbliżsi robicie to prawidłowo. 

• Zawsze używaj ciepłej, bieżącej wody oraz łagodnego dla skóry, antybakteryjnego mydła. 

• Myj ręce bardzo dokładnie, nie zapominając o nadgarstkach, opuszkach palców    i 

wierzchnich częściach dłoni. 

• Pocieraj ręce o siebie nie krócej niż przez 15 sekund.  

• Starannie opłucz ręce przed wysuszeniem. 



Te kilka prostych czynności pomoże Tobie i Twoim najbliższym zadbać o prawidłową higienę rąk. 

 

 

List do dzieci! 

Drogie dzieci! W tym liściku 

O jedno was proszę: 

Żebyście się co dzień myły, 
Bo brudnych nie znoszę. 

Czy pod studnią, czy na misce, 
W rzece, czy w sadzawce - 
Ale myć się! Bo przyjadę 
I sam wszystko sprawdzę! 
 
Myć się, dzieci, myć do czysta, 
Chłopcy i dziewczynki, 
Bo inaczej powiem, żeście 
Nie dzieci, lecz świnki! 
 
Trzeć się mydłem, gąbką, szczotką, 
W misce, w nurtach rzeczki! 
Bądźcie czyste! 

Julian Tuwim 


