
Grupa „Tygryski” 

Materiały edukacyjne na dzień 15.05.2020 r. 

 

Temat dnia: Czyściochowe Przedszkole – Mycie zębów. 

 

1. Wiersz "Do brzuszka" 

Czerwony i umięśniony język jak most zwodzony.  

Co ślina na język przyniesie – zje się. 

U wrót każdej twarzy, stoją rycerze na straży. 

Biali, wytrzymali, wyjadacze– kły, trzonowce i siekacze. 

Język niestrudzony przegania gości w ich strony. 

Winogrono, czy pietruszka zjedzie windą wprost do brzuszka. 

 

2. Rozmowa dotycząca treści:  

- Dlaczego zęby to rycerze na straży? 

- Jakie są nasze zęby? 

- Do czego służą nam zęby? 

- Jak trzeba dbać o tych „rycerzy? 

 

3. Zagadki:  

Wisi w łazience – wycieram nim ręce. (ręcznik) 

 

 Lubię moje zęby i dlatego o nie dbam – nakładam ją na szczotkę, szoruję tu              

i tam. (pasta) 

 

Długa i wąska w mojej buzi rano i wieczorem pląsa. (szczoteczka do zębów) 

 

Stoją w buzi ich dwa rzędy – czy wiesz co to? To są... (zęby) 

 

Bardzo ją lubię, choć schowana jest w tubie. (pasta) 

 

Przybory do zębów mam i trzymam je tam. (łazienka) 

 

 

4. Znam zasady mycia zębów: 

☺ Myję zęby przez 3 minuty 2 razy dziennie, każdego dnia. 

☺ Na szczoteczkę nakładam pastę wielkości ziarna grochu. Ruchy szczoteczki 

przypominają kręcenie kółek. 

☺ Szczoteczkę do zębów należy wymieniać co 2–3 miesiące lub jeśli 

szczoteczka wykazuje cechy zużycia, tzn. jej włosie jest powyginane lub 

przerzedzone. 



☺ Higiena jamy ustnej to nie tylko szczotkowanie zębów, ale także 

nitkowanie oraz mycie języka. 

☺  Ważnym elementem higieny jamy ustnej są regularne wizyty u 

stomatologa.  

☺ Na higienę jamy ustnej wpływa nie tylko pielęgnacja, ale też zdrowe 

żywienie – unikanie słodzonych potraw oraz jedzenie większej ilości owoców                     

i warzyw. 

 

5. Opowiadanie "Królik Higienek kontra Ząbiaki". 

 

Królik Higienek zatrzymał się i radośnie wziął szczoteczkę do zębów, nałożył 

pastę do zębów na szczecinę, włożył szczoteczkę do buzi...Myślicie, że mył 

zęby? Otóż nie... Królik zamiast myć... ciumkał smakowitą pastę. Szczoteczka 

w jego buzi niespodziewanie ożyła. Zaczęła się wiercić... 

— Ojej, Higienku, co ty robisz? — zawołała i wyleciała z jego buzi. Szczocia 

była wyraźnie zszokowana zachowaniem królika. 

— Higienku, nie mogłam się ruszać. W dodatku połknąłeś Pastka, wiesz? 

 — Połknąłem Pastka? Jaaaa? — zdziwił się królik. 

— Tak, ty. Przecież jesteśmy twoimi kumplami, a kumple sobie tak nie robią, 

co nie?! 

— Yyyy — Speszył się królik. Szczocia pomogła mu jednak wybrnąć z 

sytuacji i zapytała: 

— Nie chciałbyś mieć białych czystych zębów jak inne Czyściochy? – i zaraz 

zaproponowała  

— Pokażemy ci z Pastkiem zabawę w wypędzanie Ząbiaków. Wymieciemy je 

razem?  

— Jasne! Ale gdzie one są? – zapytał, trochę zdziwiony całą sytuacją królik. 

— Jak to gdzie? Na twoich zębach — odpowiedziała Szczocia. Higienek 

otworzył buzię, jak to się robi podczas wizyty u dentysty. 

— Aaaaa. — powiedział głośno i przyjrzał się dokładnie swojemu uzębieniu              

w lustrze. No tak, łobuzowały tam Ząbiaki... właściwie całe mnóstwo 

Ząbiaków i ewidentnie nie miały dobrych zamiarów. Wierciły, gryzły i 

wylewały żrący kwas wprost na szkliwo, powierzchnię ochronną zębów 

królika. Higienek wyraźnie się przestraszył. 

 — Higienku — zaproponowała Szczocia — Złap mnie ostrożnie za rączkę... 

— Szczoteczka sama wleciała w łapki królika  

— I nałóż odrobinę pasty. — Rób koliste ruchy i masz na zabawę aż trzy 

minuty! 

— Bo widzisz, gdy uzbieramy dużo piany, to ząbiaki wypluwamy! — dodał 

dumny ze swej roli Pastek. I razem zawołali:  

— Do szczotkowania gotowi, start! Higienek długo i dokładnie (czyli z każdej 

strony, kolistymi ruchami) umył zęby. Na koniec wypluł wszystkie Ząbiaki 

wraz z pianą do zlewu. 



— Wygraliśmy! — z radością zauważył królik. 

— Wszyscy mogą teraz podziwiać twój piękny uśmiech. — z podziwem dodał 

Pastek. 

— Zgrana z nas drużyna! — przyznała Szczocia. 

— Ząbiaki nie miały żadnych szans! — nieskromnie zauważył 

Higienek.Królik, Szczocia i Pastek wznieśli okrzyk zwycięskiej drużyny:— 

Zębastycznie! 

 

6. Rozmowa o tym, co się przydarzyło Królikowi Higienkowi. 

 

7.  Przypomnienie zasad, jak należy prawidłowo myć zęby. 

 

8. Quiz Królika Higienka "Prawda czy fałsz": 

 

- 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. 

- 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. 

 

9. Ozdabianie przyborów w dowolny sposób (kolorowanie kredkami, 

malowanie farbami, lepienie z plasteliny itp.) 

 

10. Miłego dnia! 

 


