
 

Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Kutnie  

Nauczanie zdalne  

Grupa starszaków 

 20.04.2020 

 

Temat: Ząbek z dziurką 

Obowiązująca piosenka : „Idziemy do lekarza” 

https://www.youtube.com/watch?v=5_NIrSmSY9A 

1. Przeczytajcie wiersz: 

Gdy boli ucho  

i w gardle sucho,  

wtedy się zdarza  

iść do lekarza 

  

 Oj, oj, oj, panie doktorze 

oj, oj, oj, niech pan pomoże!  

Pan lekarstwa wszystkie  

Zna i wyleczy mnie raz dwa!   

 

 Kiedy pechowo uderzę głową 

 albo kolanem o twardą ścianę  

 

Oj, oj, oj, panie doktorze, 

 oj, oj, oj, niech pan pomoże! 

 Pan lekarstwa wszystkie zna 

 i wyleczy mnie raz dwa!  

 

2.  „Wskocz do hula-hoop” – zabawa ruchowa. Dzieci biegają- możecie pobawić się w 

ogrodzie  Na jedno klaśnięcie dzieci wskakują do obręczy na jednej nodze. Na dwa 

klaśnięcia – wskakują do obręczy obunóż. Na trzy – wskakują do obręczy obunóż 

bokiem.  

 

3. „Domowa apteczka” – oglądanie zgromadzonych przedmiotów, rozpoznawanie 

przedmiotów związanych z chorowaniem i leczeniem: bandaży, termometrów, butelek 

po syropach itp., rozmowa kierowana.  

 

Przykładowe pytania:  

– Co to jest? 

 –Do czego służy? 

 – Kiedy potrzebujemy zgromadzonych tu rzeczy? 

https://www.youtube.com/watch?v=5_NIrSmSY9A


 – Jak się nazywa miejsce, gdzie przechowuje się te rzeczy? 

 – Czy dzieci mogą samodzielnie zaglądać do apteczki i brać z niej leki lub inne 

przedmioty? 

 

4. Przypomnienie techniki mycia zębów. 

Należy umieścić włoski szczoteczki wzdłuż linii dziąseł. Włoski powinny dotykać 

zarówno powierzchni zęba, jak i dziąsła. Poruszamy szczoteczką na przemian do 

przodu i do tyłu, wzdłuż wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni zęba, używając 

„wymiatającego ruchu” od dziąseł w górę. Oczyszczamy w ten sposób całą 

powierzchnię zęba. Przykładając włoski szczoteczki do górnych powierzchni 

(gryzących) tylnych zębów, szczotkujemy posuwistym ruchem w przód i w tył. 

Szczotkujemy również język, zaczynając od tyłu aż do przodu, aby usunąć 

nieprzyjemny zapach wytwarzany przez bakterie. Po ćwiczeniu dzieci samodzielnie 

myją zęby. 

 

 
Źródło: https://www.stomatologiadenmed.pl/dla-pacjenta/10-przykazan-na-zdrowe-

zeby/ 

 

5.  „Co lubią zdrowe zęby?”- wspólne rozważania na temat pożądanych 

i niepożądanych dla zębów czynników i działań. Proszę o wydrukowanie dziecku 

strony poniżej. Niech dziecko samodzielnie wytnie wszystkie elementy i postara się 

dopasować czynniki, które sprzyjają utrzymaniu zdrowych zębów oraz te, które źle 

wpływają na kondycję jamy ustnej. 

https://www.stomatologiadenmed.pl/dla-pacjenta/10-przykazan-na-zdrowe-zeby/
https://www.stomatologiadenmed.pl/dla-pacjenta/10-przykazan-na-zdrowe-zeby/


 

 

 

 



 

6. „Plan mycia zębów”- proszę o wydrukowanie planu mycia zębów i o 

systematyczne uzupełnianie go z dzieckiem. W piątek 24.04.20 będę prosić o 

wysłanie swoich prac. 

 

7. Kolorowanka dla chętnych .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


