
Czwartek 08.04.2021 
 

Temat kompleksowy: Dbamy o zdrowie 

Temat dnia: Piękny uśmiech mam bo o zęby dbam 

W dniu dzisiejszym porozmawiamy o tym dlaczego ważne jest dbanie o zęby i dowiemy się 

jak prawidłowo szczotkować zęby. 

1. Na wstępie proponujemy piosenkę wprowadzającą w temat, którą znają  wszyscy 

dorośli i dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=hw3uYkD9S9I – Myj zęby – Fasolki 

2. Wiersz  „Ząbek” Elwira Wesolińska 

 

Rozbolał ząbek zajączka, 

Więc usiadł biedaczek pod drzewem. 

- Oj zjadłbym, choć listek sałaty 

lub pęczek soczystych marchewek. 

 

Siedzi zajączek i płacze, 

A ząbek boli i boli... 

- Oj, bardzo cierpię, choć nie chcę. 

Kto mi pomoże w niedoli? 

 

Nie płacz kochany zajaczku, 

Przecież to rzecz oczywista, 

Że jeśli kogoś ząb boli pomoże tylko dentysta 

 

I poszedł zając do wilka, 

Znanego w lesie lekarza 

- Czy ząbek da się wyleczyć? 

Doktorze jak pan uważa? 

 

Wywiercił wilk małą dziurkę, 

A potem w nią plombę wcisnął. 

Zrobił to tak delikatnie 

Że zając nawet nie pisnął. 

 

Wyleczył ząb wilk dentysta, 

Więc zając zaprosił go w gości. 

Jedli sałatę, marchewkę.... 

Ach ! Ileż było radości. 

 

Po recytacji przeprowadzamy rozmowę inspirowaną wierszem: 
- Co takiego przydarzyło 

się zajączkowi? 

https://www.youtube.com/watch?v=hw3uYkD9S9I


- Dlaczego płakał? 

- Do kogo poszedł zajączek po pomoc? 

- Jak nazywa się lekarz, który leczy zęby dzieciom i dorosłym? 
 

3. Zagadki słowne: 
 

Kładziesz na nią pastę, żeby umyć zęby 

A gdy już umyjesz wraca do kubeczka 

Stoi na półeczce lub na umywalce 

Pewnie już odgadłeś ze to jest….(szczoteczka do zębów) 

 

Są pasty do butów, pasty do podłogi, 

pasty które garnki czyszczą bardzo ładnie 

i jest pasta w tubce co stoi w łazience 

Co to za pasta, czy już odgadniesz? ( pasta do zebów) 

 

Zawsze w przychodni w fartuchu białym 

Zęby tak leczy by nie bolały (dentysta) 

 

4. Propozycja zabawy logopedycznej 

Proponuję ćwiczenia usprawniające wargi i język 

- policzcie czubkiem języka zęby na górnej szczęce 

- policzcie czubkiem języka zęby na dolnej szczęce 

- umyjcie językiem zęby u góry i na dole 

- szeroko się uśmiechnijcie pokazując przy tym zęby 

- uśmiech-dziubek- szeroko się uśmiechnijcie( bez pokazywania zębów) a potem 

zróbcie tzw „ dziubek” – wykonujemy naprzemiennie uśmiech- dziubek;ćwiczenie 

można powtórzyć parę razy. 

Ćwiczenia można wykonywać przy małym lusterku lub dziecko na przeciwko 

rodzica Miłej zabawy 

5. Zachęcamy do obejrzenia bajki edukacyjnej Dr Ząbek i legenda Zębolandii 



https://youtu.be/tmYVbeJBn8E 

lub kótkiego filmu Tosia i Tymek u dentysty https://youtu.be/EvDM01Jwhcg 

6. Praca plastyczna 

Wytnij zęby w kształcie małych prostokątów z białego papieru i przyklej po sześć - 

pod górną wargą i nad dolną . Pokoloruj ilustrację. Włosy możesz zrobić w formie 

wydzieranki z papieru kolorowego. Do wyboru chłopczyk lub dziewczynka                               

Dla chętnych: 

Kara pracy1  „ Co lubią gryźć ząbki a co im szkodzi? Połącz odpowiednio produkty , 

pokoloruj tylko te które są zdrowe dla zębów. 

Karta pracy 2 Pobaw się w dentystę i wylecz chore ząbki. Zaklej plamy 

wykorzystując białą plastelinę. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tmYVbeJBn8E


 

 



 

 



 



Karta praca 2

 

  

  

  


