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Piękny uśmiech mam, bo o zęby dbam! 

1. Posłuchajcie zagadek i rozwiążcie je. 

*Są pasty do butów, pasty do podłogi,                                                                                                                            

pasty, które garnki czyszczą bardzo ładnie.                                                                                                        

I jest pasta w tubce, co stoi w łazience.                                                                                                                              

Co myje ta pasta? Czy ktoś to odgadnie?                                                                                                              

(pasta do zębów)  

*Kładziesz na nią pastę, żeby umyć zęby,                                                                                                                        

a gdy już umyjesz, wraca do kubeczka.                                                                                                                     

Stoi na półeczce lub na umywalce.                                                                                                                         

Pewnie już zgadujesz, że to jest…                                                                                                                

(szczoteczka do zębów) 

*W domu mamy różne kubki.                                                                                                                                   

W kuchni weźmiesz je z półeczki.                                                                                                                                 

A ten kubek z umywalki                                                                                                                                                       

to jest kubek na… (szczoteczki) 

2.Odpowiedzcie na pytania:                                                                                                                                           

− Do czego służą te przedmioty? 

− Jak często powinno się ich używać? 

− Czy myjecie zęby każdego dnia? 

- Ile razy dziennie to robicie? 

3.Aby Wasze  ząbki były zdrowe musicie o nie bardzo dbać. Pamiętajcie, jedzcie mało słodyczy               

i zdrowo się odżywiajcie.  Myjcie je przynajmniej dwa razy dziennie.  Weźcie teraz przybory 

do mycia zębów i pokażcie rodzicom,  jak umiecie je dokładnie myć.                  

4.W karcie pracy nr 3 na stronie 64  narysowane są dwa duże zęby. Poprawcie je kolorową 

kredką. W obu zębach są narysowane produkty które można jeść.                                                                                      

- Wymieńcie te, które są dla Waszych ząbków zdrowe.                                                                                         

- A teraz  te,które im szkodzą.                                                                                                                                    

- Na produktach zdrowych naklejcie marchewkę.                                                                                                  

- Na produktach niezdrowych naklejcie lizak.                                                                                             

- Policzcie, ile jest produktów zdrowych.                                                                                                                

- Policzcie, ile jest produktów  niezdrowych.                                                                                                    

- Po ile ich jest? 



5.Pobawimy się teraz w zabawę pt. „Szczoteczka”.                                                                                           

- Razem z rodzicami powtarzajcie rytmicznie  następujący tekst:  

Jak to miło i wesoło, gdy szczoteczka krąży w koło. 

Wszystkie ząbki wyszoruje, piękny uśmiech wyczaruje. 

( Jak  to mi-ło   i  we-so-ło   gdy   szczo -tecz-ka   krą-ży   w   ko-ło. 

Wszyst- kie     ząb-ki   wy-szo-ru-je   pięk – ny  uś-miech   wy-cza-ru-je. 

- Rymowankę  powtórzcie kilka razy.  Raz mówcie  szeptem,  raz głośno, raz normalnym 

głosem,   a raz mamie do ucha. 

6. Obejrzyjcie bajkę o tym, jak należy dbać o ząbki (załącznik). 

7. Powiedzcie wierszy, który mieliście nauczyć się na pamięć. 

8. W książce „Wzorki w kolorki” zróbcie stronę 26. Znajdźcie drogę myszki do serka                   

i  dokładnie ją pokolorujcie. Wybierzcie tę dłuższą drogę. 

 

 

 

 


