
ZDOBYWAM SPRAWNOŚĆ
„ŚNIEŻNOBIAŁY UŚMIECH”

Imię i nazwisko .........................................................................................................
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1. Nazwij  części jamy ustniej.

7. Przeprowadź pokaz szczotkowania
zębów oraz mycia rąk.

2. Dopasuj kształ zęba do jego nazwy.

3. Rozwiąż zagadki.

6. Skreśl rzeczy szkodliwe dla zębów.

4. Pamiętaj o codziennym myciu zębów.

Na półeczce w twej łazience
obok mydła oraz gąbki 

czeka, kiedy myjesz ręce, 
aby umyć twoje ząbki

Ono wisi w toalecie i
fryzjerskim gabinecie

to w nim, gdy ochotę masz, 
możesz ujrzeć własną twarz

..................

....................

warga górna, uzębienie, 
podniebienie, migdałki

gardło, język, warga dolna

....................

DZIEŃ RANEK
PODPIS PODPIS

WIECZÓR
Dzień 1
Dzień 2
Dzień 3
Dzień 4
Dzień 5
Dzień 6
Dzień 7

....................
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ZDOBYWAM SPRAWNOŚĆ 
„ŚNIEŻNOBIAŁY UŚMIECH”   

Imię i nazwisko ……………….……………………..……………………………………………………………………..…………… 
1.Potrafię prawidłowo szczotkować zęby. Przedstaw etapy prawidłowego mycia zębów i 
uzupełnij zdania.  

 

 

 

2. Poznałem budowę jamy ustnej. 

 

 

3. Zrobiłem w domu przegląd 
szczoteczek do zębów wszystkich 
domowników, jeśli była taka potrzeba, 
wyjaśniłem dlaczego należy je zmienić. 

 

 

4. Wykonałem plakat tematycznie 
związany z higieną jamy ustnej.  
(z drugiej strony kartki) 

5. Skreśl czerwoną kredką rzeczy szkodliwe dla zębów. 

    

 

 

....................

....................

....................

....................

....................

5. Stwórz plakat związany z higieną
jamy ustnej. 

KiełSiekaczPrzed-
trzonowiec

Trzonowiec
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data ...............podpis..........................

Żeby zdrowe zęby mieć,
trzeba tylko chcieć!


