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Seznámení s činností – prohlídka obrázkového materiálu „Zoubky“.
Rozhovor o potřebné hygieně zubů  motivační text -Péče o zuby).



� jak zoubky fungují, k čemu je 
máme, z čeho se zub skládá, 
co je to zubní kaz

� prohlížení obrázkového 
materiálu

• poslech příběhů a vyprávění  
(O zoubečku,který se ztratil)

� v komunikativním kruhu se děti 
seznámily s dalšími částmi těla 
(ústní dutina,zuby)



Video učebna – práce na interaktivní tabuli. Rodiče s dětmi se seznámili  
s ukázkou Zdravá výživa.
Rozhovor - jakou roli v prevenci hraje správná výživa.



V herně shlédli  rodiče s dětmi projekci filmu
„Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“.

Probírání zásad: 
- správná péče o              

zoubky 
- motivační text –

„Jak a proč si 
čistit zoubky“.



Spolupráce rodič – dítě = pracovní list 



Ve třídě si rodiče  s dětmi vyplnili pracovní list.



- ukázka správné techniky čištění zoubků, nejčastější chyby při  
čištění

- rozdání dma balíčků a samolepek do koupelny 



Prohlídka dm preventivních balíčků „ Veselé zoubky“.
Ukázka,jak si správně čistit zoubky a k čemu slouží

ústní voda.



Plovárna Hranice – děti jsou připraveny na vstup do bazénu.



Relaxační pobyt dětí, rodičů a učitelek ve vířivce.



Hodnocení projektového dne :

Pedagogické záměry a cíle byly plánovány i realizovány v podobě 
integrovaných a pro děti přitažlivých celcích.
Účinná úvodní i průběžná motivace a adresné pozitivní hodnocení i 
citlivé řešení problémů přinášely dětem pocit uspokojení, jistoty a 
sebedůvěry. Dostatečně velký prostor pro seberealizaci a 
uspokojení měly děti díky rolím učitelek, záměrně simulovaným, 
nedominantním, převážně rádcovským. Cíleně formulovanými a 
rozvíjejícími otázkami podporovaly souvislé vyjadřování a 
podněcovaly chuť dětí hovořit.
Vzájemná komunikace a interakce mezi učitelkami a dětmi i mezi 
dětmi a rodiči byly navzájem partnersky vstřícné, otevřené a 
vyvážené.
Relaxační pobyt na plovárně v Hranicích přinesl dětem, rodičům i
učitelkám nezapomenutelné zážitky. 


