
Praca domowa dla klasy II c na 3.04.2020r. 

 Temat dnia: Zdrowe zęby  

 

To już ostatni dzień szkoły w tym tygodniu. 

Dziękuję Wam za samodzielną pracę i jej bardzo dobre efekty. 

Na pewno pamiętacie, jak dbać o higienę, jakie mamy narządy zmysłów  

i do czego służy zwierzętom narząd powonienia. 

Zdobyliście też dużo wiedzy na temat zarazków i tego, jak z nimi walczyć. 

Poznaliście postać Andersena i jego smutne dzieciństwo. 

Cieszymy się, że mamy obok siebie rodziców i rodzeństwo, bo nie wszyscy 

mają takie szczęście. Kochajcie ich bardzo i wspierajcie, w tych trudnych 

chwilach, swoim zachowaniem, bo im też jest niełatwo. 

Dziś kontynuujemy temat zdrowia. Przypominacie sobie spotkanie z panią 

stomatolog w klasie pierwszej i temat zdrowych zębów?  

Przygotujcie podręcznik część 3. i ćwiczenia.  

 

 

1. Zabawa na powitanie „Niech wykona ćwiczenie ten, kto…”  

 Kucnijcie na podłodze i kiedy usłyszycie polecenie, wykonajcie je . 

– Niech podskoczy 10 razy ten, kto zjadł dziś śniadanie. 

– Niech zrobi 10 pajacyków ten, kto umył zęby przed śniadaniem. 

– Niech wykona 10 przysiadów, kto lubi myć zęby. 

– Niech zrobi 10 pompek ten, kto jadł dziś słodycze.  

– Niech zrobi 10 skłonów ten, kto umył dziś zęby po śniadaniu. 

– Niech wykona 10 kołysek ten, kto zawsze pamięta o myciu zębów 

wieczorem.  

2. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Rysowanki-

obrysowanki” 

„Narysujcie” oczami dowolny przedmiot z mieszkania.  

Następnie „obrysujcie” oczami  okno, drzwi, biurko.  

3. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Poranne mycie” 

Pokażcie, co potraficie robić ze swoimi dłońmi w określonej sytuacji. 

Warunkiem jest, aby obie dłonie jednocześnie wykonywały dokładnie takie 

same czynności: 

– myjemy ręce pocierając je o siebie, 

- energicznie strzepujemy wodę z dłoni, 

– myjemy twarz, 

– myjemy zęby, 



4. Obejrzyjcie teraz  – film „Oj, jak mnie boli ząb” 

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

 

5. Przeczytajcie tekst o pracy stomatologa i codziennej, prawidłowej 

higienie jamy ustnej według jego zaleceń.  (podręcznik, cz. 3, s. 20) 

Czy już wiecie, co jest najważniejsze? Na pewno tak. 

 Myjemy zęby własną szczoteczką przez  

2 minuty, przynajmniej dwa razy dziennie. 

 Masujemy szczoteczką dziąsła i język. 

 Jeśli nie możemy po jedzeniu umyć zębów, możemy żuć 

gumę bezcukrową. 

 Używajmy nici dentystycznych. 

 Nie jedzmy zbyt dużej ilości słodyczy. 

 Odwiedzajmy stomatologa co najmniej dwa razy w roku. 

 
Tak należy myc zęby! 

 

6. Wiecie już, że ważna jest nie tylko higiena jamy ustnej, ale również 

rodzaj spożywanych produktów – szczególnie, jeżeli chodzi  

np. o słodycze spożywane w nadmiarze. Znajdują się one także  

w owocach, dlatego lepiej chrupać swoje ulubione warzywa,  

a  wtedy nie grozi nam próchnica.  

7. Posłuchajcie teraz piosenki „Myj zęby” zespołu Fasolki  

i potańczcie z rodzeństwem lub rodzicami. Spróbujcie ją 

zaśpiewać.  https://www.youtube.com/watch?v=Z4j3MuGsTrU 

 

8. Otwórzcie ćwiczenie zintegrowane na s.16 i podkreślcie zdania 

opisujące prawidłową higienę jamy ustnej. zeszyt ćwiczeń – 

edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 3, s. 16) 

https://www.youtube.com/watch?v=gnLf9iquGAE
https://www.youtube.com/watch?v=Z4j3MuGsTrU


 

9. Pokonajcie labirynt, a dowiecie się, jak wyglądają zęby dziecka, 

krowy i krokodyla i zastanówcie się, z jakiego powodu się 

różnią. (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 

16) 

10.  Pokolorujcie takim samym kolorem pasujące do siebie 

fragmenty powiedzeń i spróbujcie wyjaśnić domownikom ich 

znaczenie. Sprawdzimy. (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, s. 16) 

Oko za oko, ząb za ząb to zasada odwetu, odpłacenia złem za zło. 

Trzymać język za zębami to dotrzymać tajemnicy. 

Coś na ząb to oznacza jakąś przekąskę, coś do jedzenia. 

11.  Spójrzcie na ilustrację w podręczniku na s. 21.,  jak 

zbudowany jest ząb. Wiecie już z klasy pierwszej, że jest 

unerwiony i dlatego podczas próchnicy odczuwamy ból. 

  

12. Przekonajcie się, jak wpływa cukier na wasze szkliwo, 

wykonując, wolną chwilą, doświadczenie z podręcznika na s.21.  

  

13. Uważnie przyjrzyjcie  się ilustracji przedstawiającej pacjentów, 

którzy czekają na wizytę u dentysty. Każdy z pacjentów 

zachowuje się nieco inaczej.  Zastanówcie się, dlaczego postawa 

ludzi oczekujących na wizytę u stomatologa jest różna i od 

czego to zależy. Uzupełnijcie zdania dotyczące zachowania 

pacjentów oczekujących na wizytę u dentysty (zeszyt ćwiczeń – 

edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 17)  

 
14. Pora na ćwiczenia ruchowe. Poćwiczcie przy piosence 

„Najpierw skłon” zespołu Wygibasy z naszej klasy. Link poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


15.  Pamiętacie jak ch wymienia się na sz. Wykonajcie ćwiczenie 2 

ze s.17. (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 

17) 

               16. Teraz pora na matematykę.  
Przypominam! 

W liczbie 59 cyfra 5 oznacza dziesiątki, cyfra 9 

jedności.  
 

                   Otwórzcie ćwiczenie  

do matematyki na s. 11 i wykonajcie wszystkie polecenia.  

(zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, 2, 3, 4 s. 11) 

Jeśli coś będzie za trudne, poproście o pomoc dorosłych. 

 

16.  * Zadanie dla chętnych. 

Wypiszcie w zeszycie do matematyki wszystkie liczby 

dwucyfrowe, których suma cyfr wynosi : 8, 9, 7.  

Np. liczba 71, bo 7+1=8. 

Powodzenia i uśmiechu! 

 
Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda. 

Tak się zaczyna wielka przygoda. 

Myję zęby, bo wiem dobrze o tym. 

Kto ich nie myje, ten ma kłopoty. 

Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć. 

Ref. Szczotko, szczotko, hej szczoteczko, o, o, o! 

Zatańcz ze mną, tańcz w kółeczko, o, o, o! 

W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, o, o, o! 

Po jedzeniu kręć się żwawo, o, o, o! 

W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, o, o, o! 

Po jedzeniu kręć się żwawo, o, o, o! 

Bo to bardzo ważna, rzecz, żeby zdrowe zęby mieć! 

 

 


