
 

Temat: Mycie zębów. 

Temat dnia: Dbam o zęby, bo wiem co jem. 

1. "Kiedy zęby chorują?"- (karta J) 

Rodzic wykorzystuje rysunek zęba, aby wytłumaczyć, jak bakterię niszczą szkliwo i 

powodują próchnicę. Dziecko rysuje na zdrowym zębie wizerunki ząbiaków, czyli bakterii. 

2. "Wiem, co jem" 

Rodzic tłumaczy dziecku, że samo szczotkowanie zębów przez 3 minuty, 2 razy dziennie, 

każdego dnia (nawet wykonane prawidłowo) nie wystarczą. Ważne jest także to, co jemy. 

Kiedy dobrze się odżywamy i jemy wartościowe produkty, cały nasz organizm pracuje 

lepiej, a zęby są mocniejsze. Poza tym, gdy unikamy słodzonych i przetworzonych 

produktów, bakterie nie będą się tak szybko rozwijać na naszych zębach. Rodzic pokazuje 

obrazki różnych produktów (z gazet sklepowych lub z internetu np. ciemne i jasne pieczywo, 

różne rodzaje warzyw i owoców, różne rodzaje słodyczy, jogurty, jajka, mleko, sery, woda, 

napoje). Rodzic przygotowuje dwie karki (karta J) z białym zębem ( narysowana mina 

uśmiechnięta), drugi z dziurawym zębem (narysowana mina smutna z czarnymi plamami). U  

góry na kartach piszemy dwa napisy 1. Zdrowe dla zębów, 2. Szkodzi zębom. Dziecko 

dopasowuje odpowiednie produkty nakleja na kartę lub wskazuje.  

3. "Ząb - zupa zębowa, dąb- zupa dębowa"- gimnastyka buzi i języka. 

Dziecko siedzi wraz z rodzicem i wspólnie robią gimnastykę buzi i języka, powtarzając 

trudne słowa: 

Ząb, zupa, ząb, dąb, zupa, dąb 

Rozłup ząb, rozłup dąb 

Ząb- zupa zębowa, dąb- zupa dębowa 

Następnie: 

Dziecko biega po pokoju i nasłuchuje, co powie rodzic. Gdy  padnie hasło: 

ząb- zatrzymują się i pokazują na swoje zęby, 

dąb- zatrzymują się i udają, że są drzewami 

zupa zębowa- wskazuje dłońmi swoje zęby 

zupa dębowa- udaje las  



4.  "Quiz Królika Higienka"- prawda czy fałsz? 

Rodzic czyta zdania, dziecko odpowiada czy to prawda czy fałsz. 

 Każdy człowiek ma przełyk. 

 Żołądek jest w brzuchu. 

 Zęby służą do chodzenia. 

 Zęby myjemy rano i wieczorem. 

 Zęby myjemy mydłem. 

 Szczotkę nakładamy na pastę. 

 Zęby myjemy przez 3 minuty. 

 Brudną szczotkę i kubek odkładamy na półkę. 

 Zęby myjemy 15 minut po posiłku. 

 Gdy zdrowo jemy, mamy zdrowe zęby. 

 Cukierki są zdrowe dla zębów. 

 Dentysta sprawdza nasze zęby i pokazuje, jak o nie dbać. 

 Gdy mam brudne zęby, to jest na nich bardzo dużo bakterii. 

 Zęby myjemy przez 3 minuty, 2 razy dziennie każdego dnia. 

 



  


