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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU 
EDUKACYJNEGO „ZDROWY UŚMIECH” W GMINNYM ŻŁOBKU W 

CHARBROWIE 
 

TEMAT PROJEKTU: „ZDROWY UŚMIECH” 
 
CELE PROJEKTU:  
✓ rozwijanie działań sprzyjających zdrowiu;  
✓ kształtowanie prawidłowych postaw związanych z myciem zębów;  
✓ promocja zdrowego stylu życia;  
✓ zapoznanie dzieci z właściwą profilaktyką jamy ustnej;  
✓ prowadzenie zabaw badawczych, twórczych, edukacyjnych w celu pogłębienia wiedzy prozdrowotnej; 
✓ nawiązanie współpracy między placówkami;  
✓ wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;  
✓ promowanie placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3. 
 
CZAS REALIZACJI: marzec 2022  
 
OPIEKUNOWIE: mgr Agnieszka Mądra-Ostrowska, mgr Marzena Staniaszek, mgr Anna Iwicka, mgr 
Marta Klinkusz-Klejna 
 
OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO: 
Zgodnie z założeniami w przedsięwzięciu wzięło udział 26 dzieci z grupy starszej i młodszej. 
Wszystkie określone cele zostały osiągnięte. Opiekunki wraz z dziećmi systematycznie 
realizowały zadania projektowe, które z kolei były publikowane na forum grupy „Zdrowy 
Uśmiech-Ogólnopolski Projekt Edukacyjny”. Poniżej zaprezentowano wszystkie działania podjęte 
w ramach projektu z podziałem na poszczególne tygodnie.  
 

TYDZIEŃ I 
Projekt rozpoczął się od stworzenia 

kącika dentystycznego, w którym 
znajdowały się przybory niezbędne do 
mycia zębów. Podczas zabaw w tym 
miejscu dzieci uczyły się prawidłowego 
szczotkowania zębów, oraz „myły ząbki” 
lalkom i misiom. Ponadto żłobkowicze z 
pomocą opiekunek przedstawiły scenkę 
odtwarzającą wizytę u stomatologa oraz 
opracowanie ruchowe do utworu „Myj 
zęby” zespołu Mamy Śpiewamy.  

 
Dodatkowo dzieci słuchały opowieści o 
tematyce stomatologicznej, takie jak: 
„Kicia Kocia u dentysty” oraz  „Kłap, co w 
zębach zgrzyta?” 
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Więcej działań z pierwszego tygodnia projektu zaprezentowano tu: 
https://www.youtube.com/watch?v=QIh9rhqjvA0 
 

TYDZIEŃ II 
 

W kolejnym tygodniu opiekunki zorganizowały mini warsztat dotyczący produktów, które 
są dla zębów zdrowe oraz tych sprzyjających powstaniu i rozwoju próchnicy. W trakcie zajęć 
poruszany był  temat  zdrowego odżywiania  się- co jeść by zdrowe żeby mieć, a czego unikać.  
Opiekunki  w prosty sposób przybliżyły dzieciom temat szkodliwości cukru. Żłobkowicze metodą 
„burzy mózgów” wybierały produkty żywnościowe, które służą zdrowiu jamy ustnej i zębów, 
dowiedziały się, w jaki sposób dochodzi do choroby zębów – próchnicy, wiedzą, że spożywanie 
słodkich pokarmów i częste podjadanie między posiłkami szkodzi zdrowiu zębów. Dzieci 
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wykonały w zespole zadanie:  „Co lubi a czego nie lubi Pan Ząbek?” z wykorzystaniem klamerek, 
by dodatkowo wspomagać rozwój motoryki małej.  
Prezentacja odnosząca się do realizacji zadań projektowych z drugiego tygodnia znajduje się 
poniżej: 
https://www.youtube.com/watch?v=AuqtrxpyrYM&list=UUJUSyV7PNxRKaxiAil60h1A&index=3  

 
TYDZIEŃ III 

 
Kolejnym zadaniem postawionym przed 

dziećmi było wykonanie znaczka „Dbaj o mnie” 
przypominającego o codziennym myciu zębów. 
Grupa młodsza wykonała piktogramy 
przedstawiające białe ząbki na błękitnym tle, 
natomiast starszaki na kontur zęba przyklejały 
kawałki bibuły. Poza korzyściami 
profilaktycznymi płynącymi z wykonania zadania 
w ciągu tego tygodnia, dzieci rozwijały motorykę 
małą oraz uczyły się we właściwy sposób 
korzystać z kleju. Wykonanie tego zadania 
sprawiło im mnóstwo satysfakcji, co z resztą 
można zobaczyć w prezentacji: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wo3RzCWrEXU&list=UUJUSyV7PNxRKaxiAil60h1A&index=5 
 
Plakat został umieszczony w widocznym miejscu w łazience, by stale przypomniał żłobkowiczom 
o tym jak ważna jest właściwa i regularna higiena jamy ustnej.  

  
 

 
TYDZIEŃ IV 

 
W przedostatnim tygodniu trwania projektu w  

poszczególnych grupach zostały przeprowadzone 
zajęcia, w czasie  których  poznawały  zasady  dbania  
o  higienę  jamy  ustnej.  Poprzez  wspólne rozmowy  
oraz prezentację opiekunek dzieci  dowiedziały  się,  
jak  prawidłowo szczotkować  zęby, jakich przyborów 
toaletowych należy używać oraz przypominały sobie 
jak prawidłowo należy  się  odżywiać, by  uchronić  
swoje  zęby  przed  próchnicą.  
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W  naszym  żłobku dzieci  zdobywały  wiedzę, nie  tylko  w  czasie  zajęć dydaktycznych, ale 
również podczas spotkań z ciekawymi ludźmi. I tak też było w czasie tego tygodnia zajęć  z  
zakresu  dbania o higienę jamy ustnej. Do żłobka przyszedł pan stomatolog, który  
przeprowadził  bardzo  ciekawe  spotkanie  dotyczące  profilaktyki przeciwpróchniczej. 
 

 
Po zakończonym spotkaniu dzieciom zostały wręczone szczoteczki do zębów oraz naklejki 
przypominające o regularnym dbaniu o zęby. Więcej z tego tygodnia tu: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fz0nkiW-hGI&list=UUJUSyV7PNxRKaxiAil60h1A&index=2 
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V TYDZIEŃ 

W końcowym etapie trwania projektu dzieci wykonywały plakat pt.”Uśmiechnij się”, 
który miał za zadanie zachęcić oraz motywować do regularnej higieny jamy ustnej oraz 
rodzinnej wizyty u stomatologa. Został on w późniejszym czasie wręczony rodzicom. 
 

 
 
Do ostatniego działania w ramach projektu należało zorganizowanie inscenizacji o profilaktyce 
zębów.  Przedstawienie pt. „Dbajmy o ząbeczki”, którego scenariusz napisała ciocia Agnieszka, 
dotyczyło wiewióreczki nadmiernie spożywającej słodycze. Spotkały ją z tegoż powodu bolesne 
konsekwencje oraz wizyta u dentysty. Morał przedstawienia był taki by zawsze spożywać posiłki 
zdrowe dla zębów (tudzież orzeszki). 
 

 
  
Całą treść przedstawienia oraz pozostałe aktywności wykonywane w tym tygodniu, można 
zobaczyć tu: 
https://www.youtube.com/watch?v=fDoNhoEwKiA&list=UUJUSyV7PNxRKaxiAil60h1A&index=1 
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Reasumując należy stwierdzić, iż dzieci zainteresowały się poruszaną tematyką. Z 
zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, podczas których na podstawie doświadczeń, działań 
i przeżyć zdobyły niezbędną wiedzę na temat higieny zębów i dziąseł oraz dowiedziały się, jak 
ważne jest dbanie o ich stan już od najmłodszych lat. Zrozumiały, że zdrowe zęby to nie tylko 
piękny, śnieżnobiały uśmiech, ale i zdrowie całego organizmu. Zajęcia praktyczne jak i 
spotkanie ze stomatologiem przyniosły dzieciom wiele radości. Wszystkie ciocie mają nadzieję, 
iż dzięki udziałowi w projekcie „Zdrowy Uśmiech” oraz codziennej profilaktyce jamy ustnej 
problem próchnicy wśród żłobkowiczów z Gminnego Żłobka w Charbrowie będzie minimalny.  
 
 

opracowała: 
Marta Klinkusz- Klejna 


