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Szkoła mycia rąk Elli
Inspiracje do poprawy higieny rąk

Jak jeszcze możemy pomóc?
Skontaktuj się z nami w celu 
uzyskania pomocy w doborze 
optymalnych rozwiązań dla 
Twojej fi rmy .

Tork
tel. /022/ 543 75 00
(połączenie bezpłatne)

https://www.ole.pl/


Małe rączki szybko się brudzą. A kiedy na co 
dzień musisz dopilnować czystości wielu par 
rączek, potrzebujesz prostych i skutecznych 
sposobów, aby zachęcać i motywować dzieci 
do mycia rąk.

Niska frekwencja i choroby spowodowane 
kiepską higieną rąk w przedszkolach i szkołach 
stanowią ogromny problem. Mają wpływ nie tylko 
na nauczycieli i dzieci, ale często angażują 
rodziców, którzy muszą się zwalniać z pracy. 
Zdajemy sobie sprawę, że niełatwo jest 
równocześnie uczyć i dbać o higienę.

Oto wprowadzenie do „Szkoły mycia rąk Ell”, 
pakietu materiałów poświęconych wspólnemu myciu 
rąk z dziećmi w wieku przedszkolnym. Dzięki 
pakietowi, mycie rąk sprawi dzieciom większą 
przyjemność i staną się ambasadorami higieny rąk.

Kiedy należy myć ręce?

Dzieci należy motywować do mycia rąk:

• Gdy widać, że są brudne
• Po wizycie w toalecie
• Po zabawie na podwórku
• Przed zjedzeniem drugiego śniadania,

podwieczorka i głównych posiłków
• Po powrocie do domu
• Po wydmuchaniu nosa

Szkoła mycia rąk Elli
Nauka higieny rąk u dzieci przedszkolnych
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Przeczytaj dzieciom książkę „Ella 
i przyjaciele” i pokaż im niezwykle 
ciekawe ilustracje
Dzieci poznają Ellę i przyjaciół, 
którzy w przedszkolu Bullerbyn 
starają się dowiedzieć, jak 
zapobiegać zakażeniom.

Zaśpiewajcie piosenkę o myciu 
rąk, która znajduje się na końcu 
książki.

Wykorzystaj plakat Elli, aby 
uczyć dzieci i zachęcać je 
do podejmowania wyzwań
Intuicyjny plakat przedstawiający 
sytuacje mycia rąk. Wykorzystaj 
naklejki i zachęć dzieci do wyboru 
trzech najlepszych. Omów cztery 
kroki nawyku mycia rąk.

Wspólne mycie rąk
Niech dzieci umyją ręce 
i przećwiczą to, czego się 
nauczyły. Wykorzystaj opis 
nawyku mycia rąk w czterech 
krokach.

Wyróżnij swoich 
podopiecznych – dyplomem 
Wykorzystaj Dyplom szkoły Elli
i umieść go w widocznym dla 
dzieci miejscu.

Pozwól się dzieciom pobawić 
i zapoznać z aplikacją Ella 
myje ręce (Ella’s Hand Washing 
Adventure)
Pobierz aplikację przedstawiającą 
Ellę i jej przyjaciół. 
Interaktywne doświadczenie 
łączące zabawę i dydaktykę, 
mające na celu nauczenie dzieci 
w wieku od 2 do 6 lat dlaczego, 
kiedy i jak należy myć ręce.
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Nauka właściwej higieny rąk nie jest łatwa, ale ma ogromne znaczenie w ograniczaniu szerzenia się 
przeziębień, grypy i wirusów. Dzięki lepszej higienie poprawi się frekwencja personelu i stan 
zdrowia maluchów. Najlepiej zacząć od właściwego mycia i suszenia rąk. Szkoła mycia rąk Elli 
została opracowana w taki sposób, aby personel przedszkola i dzieci zaangażowały się w naukę 
higieny rąk przez zabawę i zadania interaktywne. Wykorzystaj proponowane narzędzia do stworzenia 
własnych zajęć o higienie.

Jak pobrać aplikację:
Aplikacja Ella myje ręce (Ella’s Hand 
Washing Adventure) działa na iPadach 
Apple i tabletach z Androidem i można 
ją pobrać z Apple App Store lub 
Google Play. Wyszukaj „Ella” lub Ella’s 
Hand Washing Adventure

Cztery kroki mycia 
rąk Elli

1. Zmocz ręce czystą,
ciepłą wodą.

2. Użyj mydła w płynie
lub w pianie, energicznie
rozprowadź je na rękach
i wyczyść wszystkie
powierzchnie rąk.
Nie zapomnij o kciukach!

3. Spłucz ręce czystą,
ciepłą wodą.

4. Starannie wytrzyj ręce
ręcznikiem papierowym.

C Mycie
rąk


