
TEMAT  TYGODNIA:  Dobra  kondycja  i  dobre  zdrowie,  wszystko  Ci  o  nich
przedszkolak opowie.

14.04.2021r. (środa)

TEMAT DNIA: Dbamy o zęby.

1. Zabawa ruchowa do piosenki „Myj zęby” - dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie.

Słuchając tekstu piosenki podskakujemy do przodu i do tyłu, przy refrenie tańczymy
jak kto potrafi.

Minimini Club - Myj Zęby - YouTube

2. „Motylek” – zabawa ruchowa do piosenki „Myję zęby” - dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie.

Przygotujcie sobie apaszkę lub chustę. Trzymamy ją w rękach. W trakcie zwrotki
fruwajcie  po  łące  jak  motylki,  w  trakcie  refrenu  dziecko  zatrzymuje  się  i  macha
chustą, apaszką raz prawą ręką, raz lewą ręką. 

Śpiewające Brzdące - Myję zęby - Piosenki dla dzieci - Bing video

3. „Zagadki” - dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie.

https://www.bing.com/videos/search?q=myj%C4%99+z%C4%99by&&view=detail&mid=E8825CAED276C438D1ABE8825CAED276C438D1AB&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dmyj%25C4%2599%2520z%25C4%2599by%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26pq%3Dmyj%25C4%2599%2520z%25C4%2599by%26sc%3D1-9%26sk%3D%26cvid%3DCCD7E760F5AB40909CDA41065E75107D
https://www.youtube.com/watch?v=dhIqJFwQ7tM


Jest biała, siedzi w tubie

zęby nią czyścić lubię.

(pasta do zębów)

Na dużym fotelu pacjentów przyjmuje,

rzadziej wyrywa, częściej plombuje. 

(stomatolog)

Co to jest - na pewno wiesz,

najeżona jest jak jeż.

Lecz nikogo nie ukłuje,

tylko zęby wyszoruje.

(szczoteczka)

Teraz pora na mój występ.

Dam ci trochę wody czystej.

Wypłucz buzię, umyj szczotkę.

Potem odstaw mnie półkę.

(kubek)



4. Rodzic czyta wiersz - dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie.

Następnie zadaje dziecku pytania do treści wiersza:

- do czego służą zęby,

- co robić żeby były czyste i zdrowe?

„Zęby” Małgorzata Strzałkowska 

Zdrowe zęby to fortuna! 

Gdy dbasz o nie należycie, 

są ci wdzięczne i z radością 

służą ci przez całe życie - 

gdy się śmiejesz – do szczerzenia,

gdy się boisz - do szczękania,

gdy zajadasz - do gryzienia, 

gdy się złościsz – do zgrzytania. (…)

Szoruj zęby na okrągło,

szoruj w górę - szoruj na dół,

szoruj z przodu, szoruj z boków

i płucz z siłą wodospadu!

Dla  ułatwienia  obejrzyjcie  historyjkę  pewnej  dziewczynki,  która  odbyła  wizytę
w gabinecie dentystycznym.

OJ, JAK MNIE BOLI ZĄB - YouTube

Czy  wiecie  drogie  dzieci,  że  właśnie  rosną  Wam teraz  zęby  mleczne,  które  już
niektórym zaczynają wypadać. Zęby będą wypadać jeszcze wtedy, gdy pójdziecie do
szkoły. Opowiedzcie rodzicom o swoich przeżyciach, kiedy wypadały Wam pierwsze
zęby,  pamiętacie?  Czy  wkładałyście  je  wtedy  pod  poduszkę  i  zamiast  zęba
znajdowałyście niespodziankę od Wróżki Zębuszki?

Czasami  zęby  mleczne  ruszają  się  na  wszystkie  strony  i  nie  chcą  wypadać.
Wtedy trzeba iść do dentysty. Wyrywanie zęba mlecznego nie jest bolesne, to coś
takiego jak uszczypnięcie, nie trzeba się tego obawiać. Pamiętajcie dzieci, że nawet
jeśli  coś jest nieprzyjemne to trzeba postarać się to dzielnie znosić. Czeka wtedy
nagroda dla dzielnego pacjenta, a to jest powodem do dumy.

https://www.youtube.com/watch?v=gnLf9iquGAE


5. „Ząb” – praca plastyczna - dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie. 

Na  kolorowej kartce  dzieci  palcami  wypełniają  kontur  zęba,  a  następnie  całą
powierzchnię zęba pastą do zębów  .



6. „Kalendarz” - dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie.

Rodzic czyta instrukcję mycia zębów. Czy Wy też tak robicie?

Dziecko:
- Nalewa wodę do kubeczka.
- Odkręca pastę do zębów.
- Wyciska troszkę pasty na szczoteczkę.
- Zakręca pastę.
- Szczotkuje zęby.
- Płucze zęby wodą z kubeczka.
- Płucze szczoteczkę.
- Wylewa wodę z kubeczka.
- Wkłada do kubeczka pastę i szczoteczkę.
- Wyciera ręce.

Drogie dzieci, czy codziennie myjecie zęby? To jest kalendarz, który Wam przypomni
o tym. Stwórzcie swój kalendarz. Oto przykład.

Powodzenia!



7. „Dentysta” – ćwiczenie grafomotoryczne - dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie.



8. „Imiona” - zabawa dydaktyczna - dzieci 6- letnie.

Dzieci wycinają wizytówki z imionami. Układają je przed sobą w hula – hop (można
użyć do tego pasek, sznurek, skakankę) i głośno wymawiają imię z tą literą.

Wizytówki to zbiór imion z literą „H”. 

Hania Henio Hiacynta

Helena Honorata Halina

Hubert Hilary Hugo

Poćwiczcie kreślenie litery „H”,  „h” w powietrzu i  na dywanie a potem wykonajcie
polecenia:

-  wskażcie  poznane  litery  w  wyrazach  zamieszczonych  w  ćwiczeniach.  (K.P.  4
s. 20 z.1)

-  przeczytajcie  wyrazy  ze  zrozumieniem  ,  twórzcie  nowe  wyrazy  przez  zamianę
pierwszych liter (K.P. 4 s. 20 z.2)

- przeczytajcie zdania ze zrozumieniem. (K.P. 4 s. 21. Z. 1)

- samodzielnie napisz po śladzie. (K.P. 4 s. 21. Z. 2)

9.  Ćwiczenia  grafomotoryczne  oraz karty pracy -  do wyboru dla  wszystkich
dzieci:











Udanej środy i powodzenia!




