
SCENARIUSZ IMPREZY „ DZIEŃ CZYŚCIOSZKA”  

Opracowanie: Monika Miszczak Miejskie Przedszkole nr 13 w Zgierzu 
 
Cel ogólny:  

1. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. 
Cele operacyjne: 

1. Dziecko mówi słowa przyrzeczenia. 
2. Dziecko próbuje powtarzać podstawowe czynności higieniczne. 
3. Dziecko śpiewa piosenkę lub recytuje wiersz. 
4. Dziecko tańczy przy muzyce. 
5. Dziecko ogląda przedstawienie. 
6. Dziecko rozpoznaje i nazywa przedmioty służące do utrzymania higieny osobistej. 

Metody:  
 Słowna: objaśnienia, rozmowa, żywego słowa 
 Percepcyjna: obserwacja, pokaz, udostępniania sztuki 
 Czynne: zadań stawianych dziecku 

Formy pracy: 
Zbiorowa: jednolita 
Środki dydaktyczne: 

 Płyta CD z piosenką „ Szczotka, pasta” i innymi utworami 
 Dyplomy i medale 
 Przedmioty służące do utrzymania higieny: mydło, gąbka, ręcznik, pasta 

 
Przebieg: 

1. Rozpoczęcie „ Dnia Czyścioszka” uroczystym apelem i złożenie przez wszystkie dzieci 
przyrzeczenia: 
Ja, czyścioszek obiecuję, że się zawsze wyszoruję 
nie w niedzielę, nie od święta o czystości wciąż pamiętam. 
Rączki, buzię, uszy myję, 
myję także swoją szyję. 
Za to w domu mnie kochają 
i czyścioszkiem nazywają. 

2. Prezentowanie podstawowych czynności higienicznych przez panią pielęgniarkę – mycie rąk, 
zębów, całego ciała, czesanie się.  

3. Zaprezentowanie przez każdą grupę wiersza lub piosenki o czystości. 
4. „Taniec czyścioszków” – swobodny taniec dzieci przy muzyce. 
5. Przedstawienie przez nauczycielki z przedszkola teatrzyku „Kino w łazience”. 

Szczotka: 
Jestem szczotka. 
Tuba: 
Jestem tuba. 
Szczotka: 
Pani tuba jest za gruba. 
Tuba: 
Jestem gruba, ale schudnę. 
Bo to wcale nie jest trudne. 
(tuba wyciska pastę na szczotkę) 
Szczotka: 
Buzia sama się otwiera, 



Mycie zębów będzie teraz. 
Będę myła zęby póty, 
Aż umyję w dwie minuty! 
Kubek: 
Teraz pora na mój występ, 
Dam ci trochę wody czystej. 
Wypłucz buzię, umyj szczotkę 
I piosenki zanuć zwrotkę. 
 

6. Wspólna zabawa przedszkolaków – czyścioszków przy piosence        
„Szczotka, pasta”. 

7. Ogłoszenie konkursu wiedzy o czystości. Dzieci rozpoznają i nazywają przedmioty służące do 
utrzymania codziennej czystości, określają ich przeznaczenie – zabawa z pokazywaniem. 

8. Zakończenie „Dnia czyścioszka” poprzez rozdanie dzieciom medali czyścioszków i dyplomów 
przypominających dzieciom o codziennym utrzymywaniu czystości. 

9. Pożegnanie czyścioszków. 
 

 
/../ 


