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 Serdecznie Was witamy! 
W dniu dzisiejszym będziemy mieli zajęcia z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa. Przypomnimy 
sobie jak należy prawidłowo myć zęby, to bardzo ważna czynność dzięki której będziecie mieli 
piękny uśmiech, a Wasze ząbki będą zdrowe. Dziś także Międzynarodowy Dzień Czekolady (ta 
część na samym końcu).  
                                                                                                                                      Powodzenia! 
 Część I. „Piękny uśmiech mam , bo o zdrowie dbam” 
 
1. Jak należy dbać o zęby, obejrzyjcie filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=qWRy-oG39S4 
 
2. Wiersz „CHORY ZĄB” Heleny Bechlerowej, posłuchajcie tego co Wam przeczytają 

rodzice. Poniżej znajdują się pytania do wiersza. 
 
Ledwie wrócił Grześ z przedszkola, 
ząb okropnie go rozbolał. 
Ząbek bolał, płakał Grześ 
i kolacji nie mógł zjeść. 
Więc orzekli wszyscy zgodnie, 
że Grześ pójdzie do przychodni, 
W poczekalni jasnej, dużej, 
czas nikomu się nie dłuży: 
chcesz – obrazki tu oglądaj, 
chcesz – masz misia i wielbłąda, 
A dentystka uśmiechnięta 
grzecznie mówi do pacjenta: 
- chodź tu bliżej, Grzesiu, siadaj 
zaraz chory ząbek zbadam. 
 
Pytania do wiersza: 
- Jakie przybory potrzebne są do umycia 
zębów? 
- W jaki sposób należy się myć? 
- Kiedy powinny być myte? 
- Dlaczego tak ważne jest mycie zębów? 
 
 

3. Zabawa dydaktyczna „Zaczarowany woreczek” – prośba do rodziców, by do worka/torebki 
włożyli kilka przedmiotów (Akcesoria potrzebne do mycia zębów: kubek, szczoteczka, pasta, 
nić dentystyczna), nie pokazujcie proszę dzieciom rzeczy które będziecie wkładali do worka. 
Zadaniem dziecka jest odgadniecie tych przedmiotów za pomocą dotyku oraz omówienie 
wyglądu tych przedmiotów i ich użyteczności.  

 
4.  Oglądanie odbicia własnych zębów w lustrze – określanie ich stanu zdrowia. Pobawcie się 

przed lustrem własnym odbiciem, sprawdzając nie tylko stan zębów, ale pobawcie się 
językiem (co może zrobić język z zębami), a także co może wyrazić nasza twarz.  

 
5.  Co nie pasuje: obejrzyjcie obrazki poniżej i powiedzcie co tam nie pasuje i dlaczego? 



                            
 
 

                 
 

        
 
  
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Część II  
1. Kolorowanie z kodowaniem „Zdrowe zęby” 

 

 
 



2. Policz zęby (te które zobaczysz możesz pokolorować, a następnie je policz) 

 
 
 
 
 
 



 
3. Dziś Międzynarodowy Dzień Czekolady, ubierzcie się w kolorach czekolady: biały, 

brązowy lub czarny, może wybierzcie kolor czekolady którą najbardziej lubicie. 
A oto propozycje na ten szczególny dzień 😊😊: 

 
 
 Własnoręczne wykonywanie wafelków czekoladowych. Gotowanie zawsze sprawia dzieciom 
ogromną frajdę, dlatego zrobienie swoich własnych wafelków będzie świetnym pomysłem! Nawet 
najprostsze połączenie wafli przekładanych kremem czekoladowym będzie hitem! 
 
Malowanie twarzy czekoladą. Użycie czekolady jako farby do twarzy może zaskoczyć dzieci i 
połączyć aspekty smakowe i artystyczne! Biała i ciemna czekolada będą idealne do wzorów takich 
jak żyrafa czy szympans. 
 
Degustacja i poznawanie nowych smaków. Dzieci najczęściej znają czekoladę jako słodki 
przysmak. Dzień Czekolady będzie świetną okazją do zapoznania ich z innymi jej aspektami - 
zarówno na słodko, jak i na słono. 
 
Czekoladowy film. Jeśli nie chcemy, aby dzieci przejadały się czekoladą, możemy im w zastępstwie 
zaserwować film z czekoladowym motywem. Klasyczny "Charlie i fabryka czekolady" lub nowy 
"Dzień Czekolady" będą świetnym wyborem. 
 
 

Miłej zabawy! 
Pozdrawiamy! 
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