
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Maluchów, dn. 24.04.2020r 

Temat dnia: Zdrowy uśmiech 

 

1. „Pajacyki” – zabawa ruchowa 

Proszę zademonstrować dziecku  ruchy do rymowanki, tak aby Państwa 

naśladowało  

Robimy pajacyki. 

Tańczymy w rytm muzyki. 

Robimy dwa podskoki. 

Łapiemy się pod boki. 

Robimy dwa kółeczka.  

(kręcimy się w koło własnej osi) 

I razem wskakujemy do środeczka 

(koło na dywanie ze sznurka) 

 



  2. „Myjemy zęby olbrzymom” – zabawa naśladowcza 

Przed zabawą przypomnijmy dziecku kiedy należy myć zęby. Proszę 

wykonywać ruchy do opowiadania dziecko powtarza. Niewidzialne olbrzymy 

maja bardzo bardzo brudne zęby, bo nie potrafią ich myć, musimy je nauczyć. 

Najpierw trzeba wypłukać buzie (udajemy, że podnosimy wielki kubek z woda 

nalewamy do buzi olbrzyma szumimy przy tym szu szu szu) Potem bierzemy 

wielkie szczoteczki i szorujemy zęby olbrzymom ruchem w przód i w tył, na boki, 

na dół i ruchami kolistymi.  

 

3. „Jak myć zęby?” – prezentowanie sposobu prawidłowego mycia 

zębów 

„Nie dajcie się nikomu zmylić - w naszej buzi czyha na nas masa malutkich 

bakterii! Mogą one spowodować niebezpieczną chorobę zębów - próchnicę. Dr 

Ząbek mówi, że myć zęby musi każdy - mały i duży! Bez wyjątku! I to 

minimum dwa razy dziennie, minimum przez 3 minuty.” 

Krótka bajka o myciu ząbków Dr Ząbka 

https://www.youtube.com/watch?v=dPx7230fZKk  

 

Trzy minuty tyle zajmie podwójne odtworzenie piosenki „Szczotka pasta….”  

https://www.youtube.com/watch?v=dhIqJFwQ7tM  

 

 

4. „Liczymy czyste ząbki” – zabawa rozwijająca sprawność języka 

Przed tym zadaniem proszę umyć z dzieckiem ząbki. Następnie wręczyć mu 

małe lusterko lub stanąć przed wielkim lustrem tak aby mógł podziwiać swoje 

czyste piękne zęby. Zadaniem dziecka jest policzenie wszystkich zębów. Nie 

może one je dotknąć palcami tylko koniuszkiem języka - każdego po kolei. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dPx7230fZKk
https://www.youtube.com/watch?v=dhIqJFwQ7tM


5. „Zdrowy uśmiech” 

Poniżej znajdą Państwo ilustracje z książki z wierszem o Grzesiu. Proszę 

przeczytać go dziecku (jeśli trzeba to kilkakrotnie) a następnie zadać pytania 

znajdujące się w ramce pod fotelem dentystycznym    

 

 

 

 

 



6.  „Czym myjemy zęby?” obowiązkowa karta pracy PDF 

W tym zadaniu chodzi o: zabawę  matematyczną, przeliczanie elementów, 

porównywanie liczebności zbiorów przez stosowanie zasady łączenia 

elementów jeden do jednego.  Przed przystąpieniem do wykonania karty pracy 

proszę przynieść dziecku jego zestaw do mycia zębów tj. szczotka pasta i kubek. 

Wytłumaczyć, że żeby umyć zęby potrzeba tych trzech rzeczy, że każdy ma taki 

komplet/zestaw posiada. Po tej rozmowie z pewnością dziecku łatwiej będzie 

wykonać kartę pracy.  

 

7. Piosenka  Domisie – Idziemy do lekarza    

 

 
 

Proszę wysłuchać piosenki i nauczyć się jej na pamięć. Jest to piosenka 

obwiązująca w tym tygodniu 

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

 

8.  „Dzieci śpią, dzieci spacerują” – zabawa orientacyjno-porządkowa 

Proszę przygotować utwór muzyczny – może być obowiązująca nas w tym 

tygodniu piosenka  i poduszkę dziecka. Na hasło dziecko spaceruje wesoło w 

podskokach przemieszcza się po całym pokoju na hasło dziecko śpi muzyka 

zaczyna cichnąć i dziecko podchodzi do swojej poduszki i udaje, że zasypia. 

Zabawę należy powtórzyć proponuję także zamianę ról.  

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


Praca plastyczna  

Proszę sylwetę zęba załączonego na stronie w PDF wydrukować/przerysować 

na ciemnej kartce papieru i nakleić na karton. Następnie przygotować starą 

szczoteczkę do zębów i białą pastę – będzie to pretekst do wymiany szczoteczki 

 Naklejonego zęba proszę aby dziecko zamalowało całego na biało używając 

do tego pasty i szczoteczki. Czekam z niecierpliwością na efekty  

 

Coś na popołudnie  

Myszka w paski i zasady higieny „Jak pielęgnować zęby” 

https://www.youtube.com/watch?v=rTB9z-pOtmw 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rTB9z-pOtmw

