Projektový den: Veselé zoubky
Cíle:


Získat a prohloubit si vědomosti a znalosti o dutině ústní a zoubcích.



Upevnit si důležitost správné péče o své zuby a o navštěvování zubního lékaře



Upevnit interpersonální vztahy mezi žáky

Datum: 21. 3. 2014
Místo: školní třída
Účast: 1. -4. Ročník a předškoláci z mateřské školy
Klíčové kompetence:


Kompetence k učení



Kompetence komunikativní



Kompetence k řešení problémů



Kompetence sociální a personální



Kompetence občanské

Průřezová témata:


Osobnostní a sociální výchova



Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Jako škola jsme se zapojili do preventivního programu „Veselé zoubky“, který připravila
společnost dm drogerie markt s.r.o…
Předškoláci se s námi do tohoto projektu zapojili a společně jsme začali si zoubcích povídat.
Na začátek jsme se seznámili, jak zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se a co
je to zubní kaz.

Dále si pustl film o tom, Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Byl to film velmi poučný a
zábavný a vztahoval se právě k problematice zubů a péče o ně.

Probrali jsme zásady správné péče o zoubky, jak si zoubky čistit, aby byly bez kazu, a proč
musíme navštěvovat zubního lékaře. Vyplnili jsme společně pracovní list. A za správné
vyplnění děti mohly obdržet na zadní stranu pracovního listu jedničku. Řekli jsme si, jak je
důležité vybrat si správný kartáček na zoubky. Zmínili jsme se o stravování, které prospívá
zoubkům.

Na závěr jsme si rozdali dm preventivní balíčky „veselé zoubky“, které obsahovaly dárek
v podobě zubního kartáčku, zubní pasty, žvýkačky bez cukru, přesýpací hodiny pro čištění
zubů a informační brožury pro rodiče, díky které si rodiče spolu s dětmi budou moc zásady
prevence zoubků zopakovat.

Dále jsme si rozdali samolepky správného čištění zoubků, které si děti mohou doma nalepit
třeba na zrcadlo a čistit si dle popisu své zoubky.
Na závěr děti zpracovali dané téma na papír. Každý měl za úkol namalovat obrázek, který se
vztahoval k dnešnímu projektovému dni. Obrázky se dětem moc povedly a dle zpětné vazby
si myslím, že se jim den i velice líbil. Z dárků byli nadšení.

