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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 23 kwietnia 2020 roku - środa 

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 
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I. Zdrowe zęby – zabawa dydaktyczna. 
1. Dbamy o zdrowy uśmiech:https://www.youtube.com/watch?v=dhIqJFwQ7tM  
Rozmowa kierowana z dziećmi dotycząca zdrowych zębów. 
- Co robicie, żeby mieć białe, czyste ząbki? 
- Czy dzieci myły dzisiaj rano zęby? 
- Kto mył wczoraj wieczorem zęby przed spaniem 
 -� �Kto z was �lubi cukierki? 
- Kto z was lubi soki i coca-colę? 
Wszyscy chcecie mieć zdrowe i piękne zęby, prawda? No cóż, w takim razie musimy coś z tym zrobić. Lubicie 
słodycze, napoje… może się z wami umówię tak: będziecie jeść cukierki, czekoladki i pić słodkie napoje 
tylko raz w tygodniu, a po ich zjedzeniu umyjecie zęby, zgadzacie się?... Coca-coli nie wolno dzieciom 
pić, dlatego że jest to napój zawierający wiele szkodliwych substancji. zastanawiacie się pewnie, dlaczego nie 

powinniście jeść codziennie słodyczy i pić słodkich napojów. Już wam wyjaśniam, otóż znajduje się w nich dużo 

cukru, który osadza się na naszych zębach i gromadzą się tam bakterie. Bakterie powodują uszkodzenie zębów i 

pojawia się na nich brązowa plamka. �A to już jest znak, że trzeba iść prędko do ...(dentysty/stomatologa), nawet, 

gdy nie czujemy bólu. Jeśli nie pójdziemy,plamka sama nie zniknie, lecz z plamki zrobi się najpierw mała dziurka, 

bo bakterie dostaną się do środka zęba, a potem wielka dziura. I w dodatku może nas rozboleć ząb i to coraz 

mocniej. Taki ząb zaatakowała próchnica. Dlatego, jeśli poczujemy, że dokucza nam ból zęba, powinniśmy iść  

jak najszybciej do….(dentysty/stomatologa). Ale do dentysty nie chodzimy tylko wtedy, gdy boli nas ząb. 

Chodzimy również wtedy, gdy nic się nie dzieje, a �lekarz stomatologa tylko skontroluje nasze zęby. Sprawdzi, 

czy nic złego im się nie dzieje i czy nie ma żadnych plamek na zębach, które świadczyłyby, że mamy próchnicę. 
Film : „Jak poprawnie myć (szczotkować )  zęby?https://www.youtube.com/watch?v=HBIMofKHjVE 
II. W gabinecie dentystycznym – pogadanka. 
1. Prezentacja wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej „Zęby”. (K. s. 11�6) 
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Rozmowa na temat wiersza: do czego nam służą zęby? 
2. „Zęby mleczne” – pogadanka. 
Wyjaśniamy dzieciom, że w tej chwili rosną im zęby mleczne, które już niektórym zaczynają 
wypadać. Zęby będą wypadać jeszcze wtedy, gdy pójdą do szkoły. Dzieci opowiadają o swoich przeżyciach, 
kiedy wypadały im pierwsze zęby, czy wkładały je pod poduszkę, i zamiast zęba znajdowali jakąś 
niespodziankę od Wróżki Zębuszki. Mówimy , że czasami zęby mleczne „bujają się” na 
wszystkie strony, i nie chcą wypaść. Wtedy trzeba iść do dentysty. Uświadamiamy  dzieciom, że wyrwanie 
zęba mlecznego nie jest bardziej bolesne od mocnego uszczypnięcia i, że czasami coś może być dla nas 
bolesne, ale trzeba to mężnie znieść. 
3. „�Rady wróżki Zębuszki” – rozmowa kierowana na temat: �Jakich rad udzieliłaby Wróżka Zębuszka 
dzieciom, aby miały zdrowe zęby jak wiewiórki? 
Dzieci z pomocą nauczyciela ustalają zasady dbania o higienę jamy ustnej oraz właściwego odżywiania 
się: myjemy zęby dwa razy dziennie, pijemy mleko, gryziemy owoce i warzywa, jemy raz w tygodniu 
słodycze, nie jemy na noc, po umyciu zębów, zmieniamy zużytą szczoteczkę do zębów. 
 Film: „ Zuzia i wróżka Zębuszka” -https://www.youtube.com/watch?v=_99o1b4p7Bk 
4. „Narzędzia dentysty” - możemy poszukać narzędzi w internecie i pokazać dzieciom. 
Możemy pokazać  szkło powiększające, mówimy, że lekarz czasami patrzy na nasze zęby przez szkło 
powiększające, aby lepiej je zobaczyć i stwierdzić, czy się nie psują. Jeśli mamy  szkło powiększające to dajemy 

dziecku i prosimy żeby obejrzało swoją skórę, paznokcie, włosy, zaglądają do oczu. Dziecko mówi o swoich 

spostrzeżeniach. Następnie prezentujemy  lusterko powiększające, informując, że stomatolog/dentysta ma 

podobne, ale mniejsze i dzięki temu ogląda zęby ze wszystkich stron. Sprawdza, czy nigdzie nie mamy tzw. 

ubytków. Dzieci przeglądają się w lustrze powiększającym, oddalają je od siebie i przybliżają. Wyjaśniamy 
dzieciom, że jeżeli ząb na zewnątrz wygląda ładnie, ale nas boli, wtedy musimy zrobić zdjęcie rentgenowskie – 

czyli prześwietlenie. Na takim zdjęciu można obejrzeć korzenie i korony zębów. Prześwietlenie nie jest bolesne i 

nie trzeba się bać. 
5.Konstruowanie twórczego opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej. (K. s. 116) 
6. Ćwiczenia utrwalające „h”, „H”. 
- Wskazywanie poznanych liter np. w wyrazach zamieszczonych w ćwiczeniach. (K.P.4 s.20 z. 1) 
- Czytanie wyrazów ze zrozumieniem, tworzenie nowych wyrazów przez zmianę pierwszych liter. (K.P.4 s.20 z.2) 
- Czytanie ze zrozumieniem. (K.P.4 s.21 z.1) 
- Prezentacja prawidłowego zapisu małej i wielkiej litery. 
- Samodzielne pisanie po śladzie. 
 
Miłej pracy! Pozdrawiam! 
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S: I know- powtarzamy materiał z siódmego rozdziału, 

bawimy się w karmienie głodnego stwora. 
 

Utrwalenie funkcji językowych wprowadzonych w siódmym 

rozdziale. 
 

Wykonam zadania: 
1,2,3/58-59 
 

1.Posłuchaj i wskaż  
https://cutt.ly/4yrEl9K 
2. Narysuj i wymień produkty spożywcze 
3.           ó                            ą                       

            ącymi owoce, warzywa 

              żywcze oraz głodnego stwora, np. z pudełka po 

Książka 
Materiały plastyczne potrzebne do 

wykonania stwora 

Małgorzata 
Grzegorczyk 
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chusteczkach higienicznych. „     ą” stwora, wkł    ą        

                           ą                ó    ż   ó  ć, co 

lubi, a czego nie lubi.  
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