Zajęcia nr 2 pn. Nie chcemy chorować- dla przedszkoli - 2p
1. Materiały pomocnicze dla nauczyciela
Higiena rąk jest podstawą w profilaktyce chorób zakaźnych. Zwykłe mycie rąk wodą i mydłem
może zapobiec zatruciom pokarmowym, chorobom pasożytniczym oraz chorobom skóry.
Jednorazowy kontakt z powierzchnią skażoną drobnoustrojami powoduje przeniesienie od 100
do 10 tys. komórek drobnoustrojów. Mycie rąk jest najprostszą i najtańszą formą zapobiegania
zakażeniom. Mycie rąk wodą z mydłem (najlepiej mydło w płynie) przez 15 sekund redukuje
liczbę bakterii o około 90%. Mycie rąk przez 30 sekund usuwa całkowicie drobnoustroje, które
mogą być przyczyną chorób. Należy pamiętać o dokładnym osuszeniu rąk, ponieważ bakterie
lepiej kolonizują powierzchnie wilgotne. Ważne jest również korzystanie z ręczników
papierowych JEDNORAZOWCH do osuszania dłoni. W miejscach, gdzie mycie rąk jest
niedostępne zaleca się stosowanie preparatów dezynfekcyjnych na bazie alkoholu. Środki te są
powszechnie dostępne w postaci płynów bądź żeli. Stosowane najczęściej podczas korzystania
z komunikacji miejskiej. Ważne jest aby nie stosować równocześnie środków na bazie alkoholu
z mydłem. Efekt połączenia tych dwóch substancji może być odwrotny. W związku z wysoce
ważną rolą higieny rąk w profilaktyce chorób UNICEF ustanowił 15 PAŹDZIERNIKA Światowym
Dniem Mycia Rąk już w 2008 roku. Aby podkreślić istotę mycia rąk Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) corocznie wspiera obchody Dnia Mycia Rąk.
Kiedy należy bezwzględnie przestrzegać zasady mycia rąk?
•
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•
•
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przed posiłkiem oraz karmieniem dzieci
przed przygotowywaniem posiłku, szczególnie przed i po przygotowywaniu potrawy
z mięsa, drobiu, ryb
po zabawie ze zwierzętami i po porządkowaniu kuwet
po zakryciu dłońmi nosa i ust w czasie kaszlu i kichania oraz po użyciu chusteczki
jednorazowej
po skorzystaniu z toalety
po powrocie do domu z pracy, ze sklepu lub z podróży środkami komunikacji miejskiej
po kontakcie z osobą chorą w domu lub w szpitalu
po wykonaniu opatrunku
po czynnościach porządkowych i wyrzuceniu śmieci
po zmianie pieluszki u dziecka lub osoby chorej
po kontakcie z krwią, wymiocinami lub wydalinami

Mycie rąk może uchronić nas przed chorobami brudnych rąk, do których należą między innymi
zatrucia pokarmowe oraz choroby pasożytnicze tj. glistnica, owsica itp. Drugą po higienie rąk,
metodą prewencji są szczepienia ochronne. Dzięki szczepieniom wyeliminowano groźne
choroby tj. ospę prawdziwą i błonicę. Ponadto w Polsce ostatnie zachorowanie na poliomyelitis
odnotowano w 1984 r, a na tężec u noworodków w 1983 r. Wykaz obowiązkowych i zalecanych
szczepień dla poszczególnych grup wiekowych (Program Szczepień Ochronnych) publikowany
jest corocznie jako komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w dzienniku urzędowym
Ministra Zdrowia. Szczepienia chronią przed poważnymi powikłaniami w wyniku przebycia
danej jednostki chorobowej, są również bardzo ważne w profilaktyce chorób zakaźnych
w podróży. W szczególności w profilaktyce żółtej gorączki ale również inwazyjnej choroby
meningokokowej.

2. Temat zajęć 2p: Nie chcemy chorować
Czas realizacji: 45-60 min.

Cel ogólny:
 Zapoznanie z podstawowymi metodami profilaktyki chorób zakaźnych- higieną rąk
i szczepieniem
Cele szczegółowe- przedszkolak:
 Jest świadomy, że ręce są głównym nośnikiem czynników chorobotwórczych
 Wie, że mycie rąk zapobiega przenoszeniu chorób
 Wie, w jakich sytuacjach musi myć ręce-przed jedzeniem, po wyjściu z toalety, po
zabawie ze zwierzęciem, po powrocie do domu
 Potrafi prawidłowo umyć ręce
 Przestrzega zasady mycia rąk w odpowiednich sytuacjach
 Rozumie, czemu służy szczepienie ochronne i jak ważne jest w profilaktyce chorób
zakaźnych
Metody pracy:
 Aktywizująca- drama
 Słowna - praca z wierszem
 Problemowa- zadania stawiane dziecku
Formy pracy :
 Zbiorowa
 Indywidualna
Środki dydaktyczne i materiały:
 Obrazki, plansze
 Ilustracje
 Przybory higieniczne - mydło, ręcznik
 Wiersze
Przebieg zajęć:
Wprowadzenie
1. Jak się zachować aby uniknąć choroby-obrazki, ilustracje
Nauczyciel pokazuje dzieciom ilustracje (karta pracy 2p 1):
a. Chusteczki higieniczne
b. Szczepienie
c. Mycie rąk
Tłumaczy, że częste mycie rąk i szczepienia są podstawą w zapobieganiu chorobom zakaźnym.
Mówi jak zachować się w czasie choroby- korzystać z chusteczek jednorazowych, zakrywać usta
podczas kaszlu i kichania, wyrzucać zużyte chusteczki do kosza, myć ręce po zakrywaniu ust.

Część główna
2. Nauczyciel prosi aby dzieci ustawiły się w okręgu i złapały za ręce. Następie czyta pierwszy
wiersz, dzieci idąc powtarzają zwrotki za nauczycielem. Przy drugim wierszu dzieci zmieniają
kierunek, idą w rytmie powtarzanych zwrotek.
Zarazków się nie boimy
Od nich zawsze stronimy
Bakterie, wirusy mydła i wody się boją
Dlatego są naszą najlepszą bronią
Ręce często myjemy
Szczególnie gdy coś nimi jemy
Więc pamiętaj!
Aby zdrowym zawsze byćTrzeba często ręce myć

Brudne ręce mamy
Wszystko nimi dotykamy
Gdy je ubrudzimy
Bakterii i wirusów nie widzimy
Więc musimy je myć
Aby zdrowym zawsze być
Zapamiętaj więc:
By nie chorować
Higienę rąk musisz poważnie traktować!

3. Drama
Nauczyciel prosi o przedstawienie scenki, przez jedno z chętnych dzieci o prawidłowym myciu
rąk. Na podstawie instrukcji mycia rąk (karta pracy 2p 2) prezentuje i wyjaśnia jak należy myć
ręce. Prosi o wymienienie niezbędnych przyborów higienicznych do tego celu przez dzieci.
Przedszkolaki wymieniają: woda, mydło, ręcznik. Pyta kiedy dzieci myją ręce i tłumaczy w jakich
sytuacjach należy myć ręce i dlaczego:
a. przed jedzeniem- przez układ pokarmowy dostają się do naszego organizmu
bakterie i wirusy, które mogą wywołać u nas bóle brzucha, gorączkę i wymioty
b. po skorzystaniu z toalety-miejsce w którym jest bardzo dużo zarazków
c. po zabawie ze zwierzęciem- od zwierząt tez możemy zarazić się chorobą
d. po zabawie na świeżym powietrzu - tam mamy kontakt z różnymi bakteriami,
wirusami
e. po kontakcie z osoba chorą- jest ona bezpośrednim źródłem zarazków
Nauczyciel prosi aby dzieci wstały, ustawiły się w rzędzie parami i wspólnie z nim poszły
do łazienki umyć ręce. Ćwiczy z dziećmi prawidłowe mycie rąk.
Zakończenie
4. Zgadywanki
Nauczyciel czyta każde ze zdań i prosi dzieci o odpowiedź:
1. Niezbędna do życia i codziennego mycia
2. Pieni się, gdy myjemy nim ręce
3. Osuszamy nim dłonie po myciu
4. Myjemy je przed jedzeniem i po wyjściu z toalety
5. Niewidoczne na naszych dłoniach
6. Chodzimy na nie z rodzicem/opiekunem do przychodni, chroni nas przed chorobami
zakaźnymi
Odpowiedzi:

1.
2.
3.

Woda
Mydło
Ręcznik

4. Ręce
5. Zarazki
6. Szczepienie ochronne

Karta pracy 2p 1

Karta pracy 2p 2

