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Projekt rozpoczął się w październiku 2013 roku i trwał do 

maja 2013 roku. Celem nadrzędnym było ukazanie 

konkretnych działań dla uczniów, rodziców oraz 

nauczycieli na rzecz nabywania nawyków codziennej 

higieny jamy ustnej i kształtowanie postawy 

odpowiedzialności  za własne zdrowie. 



Pierwsze wspólne spotkanie z dziećmi z Przedszkola

Publicznego nr 20 w Tarnowie  odbyło się 

30 października 2013 roku, Pani pielęgniarka wygłosiła

prelekcję na temat roli higieny jamy ustnej i  fluoryzacji.



Nauka przez doświadczenie ma największy efekt, dlatego 

został przedstawiony krótki aczkolwiek bardzo wymowny 

eksperyment, który miał na celu pokazanie dzieciom 

dlaczego warto używać do mycia zębów pasty z fluorem.

Jesteście ciekawi ?



                    Potrzebne nam będzie:

 

2 puste butelki po wodzie mineralnej 0,33 l 

2 balony

Butelka octu

Soda oczyszczona

Kreda

Pasta do zębów z fluorem 



Do pierwszej butelki dajemy ocet, kredę i łyżkę stołową

pasty do zębów. 

Do drugiej butelki dajemy ocet, kredę, sodę oczyszczoną. 

Zakręcamy butelki i co się dzieje ? 

Jesteście ciekawi ?









Teraz już wiemy, że pasta z fluorem chroni 

nasze zęby i nie pozwala bakteriom 

rozmnażać się w  jamie ustnej.

  



Następnie wspólnie obejrzeliśmy film edukacyjny 

pt.  „Dr Ząbek i legenda Zębolandii”.



Ćwiczyliśmy nasze rączki wycinając modele 
szczoteczki do zębów oraz miniaturowy model jamy 

ustnej. 



Po tak wyczerpujących zajęciach przyszedł czas na słodką 
niespodziankę, a po niej obowiązkowe mycie ząbków.

W końcu wiemy jakie to dla nas ważne ! 



Na zakończenie miłego i pouczającego spotkania 

nadeszła pora na  odśpiewanie piosenki 

pt. „Szczotka, pasta” i rozdanie wszystkim uczestnikom 

Dyplomów Super Pomocnika Dr Ząbka. W końcu taka 

wiedza z zakresu higieny jamy ustnej zobowiązuje!

  





Przez kolejne miesiące doskonaliliśmy swoje umiejętności 
podczas mycia zębów, uczyliśmy się piosenki 

pt. „Szczotka, pasta” oraz przygotowywaliśmy prace na 
konkurs plastyczny „Moja szczoteczka marzeń”.





W dniu 31.03. 2014 roku zostaliśmy ciepło przyjęci 
w Publicznym Przedszkolu nr 20. Nadrzędnym tematem

spotkania była marchewka i zdrowe odżywianie.









Kolejnym etapem były zajęcia otwarte odbywające się 

w ramach Tygodnia Godności Osób

Niepełnosprawnych, w których

uczestniczyli nasi przyjaciele 

z Przedszkola Publicznego nr 20.

 Wspólne spotkanie przebiegało pod nazwą 

„Podróż lokomotywą z radosnym uśmiechem 

w radosną przyszłość”

 i zostało przygotowane w oparciu o dwa realizowane 

projekty. 







W dniu 11 czerwca 2014 roku odbyło się 

zakończenie dwóch projektów integracyjnych 

realizowanych w Szkole Podstawowej na 

poziomie edukacji wczesnoszkolnej dla dzieci 

z autyzmem wraz z Przedszkolem Publicznym 

nr 20 w Tarnowie: literackiego „Poetycka 

podróż z lokomotywą” oraz prozdrowotnego 

„Radosny uśmiech, radosna przyszłość”.
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