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Očekávaný výstup

Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat
informace, naučí se základním poznatkům o chrupu a péči o něj.

Třída

1. – 2.

1. Nauč se básničku k čistění zoubků. Znáš ještě nějakou? Řekni ji.
Čistím zoubky řízy, řízy,
ať jsou bílé jako břízy.
Vlevo, vpravo a pak vzadu
horní a pak dolní řadu.
ať jsou bílé jako sníh,
ať má každý radost z nich.
2. Odpověz na otázky, zakroužkuj odpověď a z písmen slož slovo. Doplň do věty.

Pravidelně si čistím zuby.
Chodím na preventivní prohlídky k paní zubařce.
Jíst sladkosti je zdravé.
Když si vezmu žvýkačku, nemusím si čistit zuby.
Na kartáček si dávám zubní pastu.
Po večerním vyčistění zubů můžu jíst čokoládu.
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Úplný dočasný chrup má ______________________ zubů.
3. K obrázku vyber správný název povolání. Řekni, co tento člověk dělá.
masér
dětský lékař
zubař
číšník
učitel
opravář

4. Barevně označ, co zoubkům prospívá:
JABLKO

ČOKOLÁDA

SUŠENKY

HRUŠKA

KARTÁČEK NA ZUBY
DORT

COCA-COLA

5 . Vysvětli rčení:
Má zoubky jako perličky.

ZMRZLINA
ZMRZLINA
MLÉKO
NANUK

RYBA

MRKEV

ŘEDKVIČKA

BANÁN
RAJČE

SÝR

ZUBNÍ PASTA

JAHODY
ŠLEHAČKA

SALÁT
KIWI

6. Barevně označ věci, které slouží k hygieně chrupu a řekni, jak je používáme:
dentální nit
ústní voda

prášek na praní
mýdlo

čokoláda
pasta na zuby

šampon
kartáček na zuby

mezizubní kartáček
7. namaluj svůj zubní kartáček:

8. V debatním kroužku si povykládejte o tom, jak je důležitá hygiena chrupu a jak se
o něj správně starat.

Řešení:
1. Přečteme si básničku společně a zkoušíme se ji naučit. Někteří ji možná znají.
2. dvacet
3. zubař
4. jablko, ryba, mrkev, sýr, hruška, ředkvička, zubní pasta, kartáček na zuby, mléko,
banán, jahody, salát, rajče, kiwi
5. Zoubky má krásně bílé a zdravé.
6. dentální nit, kartáček na zuby, pasta na zuby, mezizubní kartáček, ústní voda

7. individuálně
8. individuálně
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