
Drodzy Rodzice, jak miło, że jesteście z nami. Poniżej zamieszczamy 
propozycje zadań i zabaw do wykonania dla dzieci.  Pamiętajcie, to od Was 

 i Waszych Dzieci zależy, które zadania wykonacie.       . Uczcie dzieci 
planowania i odpowiedzialności, a na koniec tygodnia zapytajcie czy wszystko 

udało się zrealizować, a jeżeli nie to dlaczego. 

Życzymy miłej zabawy       

Witajcie Drogie Nasze Jeżyki      !  W tym tygodniu proponujemy temat 
 „Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć”- odwiedzimy naszych 

bohaterów z Pastusiowej Krainy Akademia Aquafresh 
          

1. Obejrzyjcie filmik edukacyjny: W Pastusiowej krainie - „ Jak 
szczotkować zęby”- weź swoją szczoteczkę do zębów i naśladuj, jak to robi 
Billi i Lilli.    https://www.youtube.com/watch?v=vj157cQpYhk      

Odpowiedz na pytania: 

- Kiedy myjemy zęby? 

- W jaki sposób myjemy zęby? 

- Ile pasty nakładamy na szczoteczkę? 

- Co na końcu mycia zębów masujemy? 

- Pamiętasz jakie kolory ma Billi, a jakie Lilli? 

2. Spróbujcie zaśpiewać razem z Pastusiami piosenkę „Pastusiowa 
piosenka”. Ćwicz razem z Pastusiami. 

https://www.youtube.com/watch?v=3HhtsjiEOJY  

 
Codziennie zanim pójdziesz spać 
O czystość ząbków trzeba dbać 
Więc weź szczoteczkę i pastę też 
Naciśnij troszeczkę i przygotuj się 
Od góry szczotkuj ząbki swe 
Od dołu także umyj je 
Na zew. no i w środku też 
Bo piękny uśmiech na pewno mieć chcesz 
Szczotkuj 2x  ząbki swe 
Niech szczoteczka twa dokładnie czyści je 
Po szczotkowaniu ważna rzecz 
Bo pełno piany będziesz mieć 
Weź wody łyk i w usta włóż 
Bo czyste zęby to zdrowia klucz 
Piosenka nasza krótka kończy się 
I każdy z nas już wie jak czyścić ząbki swe. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vj157cQpYhk
https://www.youtube.com/watch?v=3HhtsjiEOJY


3.     Ząb zdrowy, ząb chory - wydrukuj, wytnij obrazki z produktami i naklej 
na odpowiedniej kartce. Dorysuj brakujące produkty. Możesz sam zrobić takie 

plansze i narysować produkty, albo wyciąć z gazetek reklamowych.       
 

 
 
 
 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. „ Dlaczego Pastusie nie lubią robaczka próchniaczka” obejrzyj filmik 
                            http://uciocimariolki.pl/pastusiowa-piosenka/   

 

                        Naucz się rymowanki: 
 

Szuru -buru, szczotka pasta 
Szuru- buru, sprawa jasna 
Szuru- buru, raz po raz, 
Zaraz czyste ząbki masz. 

 

 Możesz  stworzyć Robaczka Próchniaczka wymyślonego przez siebie. 
Liczymy na twoją kreatywność. Twoi rodzice, rodzeństwo też mogą stworzyć 

Robaczka Próchniaczka- miłej zabawy 😊            
 

 

 

 
 

http://uciocimariolki.pl/pastusiowa-piosenka/


 

5.      Propozycje zabaw matematyczny. 
 
 

Połącz punkty od 1 do 15 

 
 

 



Narysuj po drugiej stronie o 3 zęby mniej i uzupełnij działanie  matematyczne 

 

                                     

                 10>….. 

 
 

 

Narysuj po drugiej stronie o  4 szczoteczki więcej 

 

                                    5<….. 
 

 
 

 

Narysuj po drugiej stronie tyle samo pasty do zębów 

 

      4=….. 

 
 



6.  Doświadczenie A - Co łączy jajko i zęby? Dlaczego warto myć zęby? 

Zęby, podobnie jak skorupki jajek zawierają wapń. Chcesz sprawdzić jaki osad 
pozostaje na zębach po wypiciu zbyt dużej ilości herbaty, kawy ? W podanych 
płynach zanurz surowe jajka. Zostaw na 24 godziny. Co zaobserwowałeś?  Na 
wszystkich skorupkach są plamy i przebarwienia!  

                                         

 

                             

  Tak samo dzieje się z zębami 

 

https://www.mamawdomu.pl/wp-content/uploads/2016/03/jajka1.gif


https://www.youtube.com/watch?v=ffLAfua4JIk     „ Co powinniśmy wiedzieć o szczoteczce 

do zębów” Akademia Aquafresh 

               

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ffLAfua4JIk


               Doświadczenie B - Jak działa pasta do zębów? 
• szklanka, kieliszek lub słoik 
• ocet 
• kurze jajko 
• pasta do zębów 
• chusteczka do wytarcia rąk 

 
 

 Uświadomieniu dzieciom, jak jest ważne mycie zębów pomoże doświadczenie. Polega ono 
na analogii odnoszącej się do wapnia jako podstawowego składnika zębów i skorupy kurzego 
jajka. Dbanie o zęby to nie tylko dostarczanie organizmowi dużej ilości wapnia, ale także 
czyszczenie szkliwa poprzez używanie szczoteczki i pasty do zębów.  
Z doświadczenia (reakcja chemniczna - kwas i zasada) wiemy, że na zęby źle działają różne 
kwasy - np. kwas octowy. Do takiego kwasu włóżcie posmarowane pastą do zębów jajko 
 i zobaczcie co się stanie. 

 

Po kilki sekundach widać efekt - pęcherzyki powietrza wynikające z reakcji chemicznej 
między kwasem a zasadą. Tam, gdzie pasta do zębów została posmarowana - tam ocet nie 
działa - nie ma pęcherzyków. 

 
 

http://www.dzieciecafizyka.pl/zawody/reakcjachemiczna/reakcjachemiczna.html


Ale z czasem miejsca, w których pasta była, stają się coraz mniejsze, aż ostatecznie zanikają i 
ocet zaczyna działać na całe jajko. 
 

   

 

 

Jajko, do którego przyczepione są lekkie bąbelki powietrza unosi się. 

 

Po pewnym czasie wapniowa skorupka zupełnie znika. 

 

 

 
 

 

 



7.  Wydrukuj i przetnij po wyznaczonych liniach tak zrobisz puzzle. Po 
ułożeniu puzzli możesz nakleić je na kokorową kartkę. 
 

 

 

 

 

 

 



8.      Wytnijcie poniższe wyrazy, spróbujcie je odczytać lub poproś 

rodzica. Narysuj (wyszukaj w gazetkach reklamowych itp.) obrazki do wyrazów, 

które nadają się do pielęgnacji zębów. 

 

Poziom A – trudniejszy:  Dopasuj wyrazy do obrazków. Możesz dołożyć jeszcze 

inne: 

     parasol     łyżeczka     grzebień    długopis 

      cukierki    

 

szczoteczka do zębów płyn do płukania zębów       nić dentystyczna     pasta do zębów 

 

 

Poziom B – łatwiejszy: Dopasuj wyrazy do obrazków. Możesz dołożyć jeszcze 

inne: 

     parasol     łyżeczka     grzebień    długopis 

      cukierki    

 

9.     Nitkowanie zębów - dlaczego nitkowanie zębów jest ważne? Poznacie 
w tej zabawie, jak należy nitkować zęby - poproście rodziców o pomoc. 
 Potrzebujesz: kocki, grubą nitkę (sznurek)- jako nić dentystyczną, masę solną  
 
          Przepis na masę solna: 
- szklanka soli drobnoziarnistej 
-szklanka mąki 
- 1/3 - 1/2 szklanki wody, miska 
 
Wykonanie: 
Zmieszaj dokładnie sól z mąką. Bardzo powoli dolewaj wodę i ugniataj, jak 
ciasto. Wyrabiaj je tak długo, aż będzie gładkie.  



 
 

 

Następnie masą solną należy zalepić przerwy między wypustkami klocka,  
a potem przy użyciu dość długiego kawałka grubej nitki wynitkować klockowe 
ząbki.  

.  

 

Czy udało się wynitkować klocki? Czy wszystko udało Wam się usunąć z przerw 

pomiędzy wypustkami na klockach?   

https://www.youtube.com/watch?v=tmYVbeJBn8E  „Dr Ząbek i legenda Zębolandii” 

 

 Drodzy Rodzice dziękujemy za zdjęcia są wspaniałe,  i czekamy na kolejne - 

przysyłajcie na grupowego emaila - jezykip8@gmail.com      . 
Zachęcamy do napisania na koniec tygodnia, czy zadania się dzieciom 

podobały, czy dzieci zrobiły to, co sobie zaplanowały, czy udało się dzieciom 
wykonać zadania zgodnie z planem? Podzielcie się z nami swoją refleksją. 

 
 Kochane Jeżyki pamiętajcie, że jesteśmy z Wami i bardzo za Wami tęsknimy. 

 
Pozdrawiamy Was 

 i Waszych Rodziców      

Wasze Panie Milena, Mariola, Jola 
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