svaki tjedan KORAK jedan

Blještavi zubi
Ova će aktivnost djecu naučiti kako pravilno prati zube
na vrlo praktičan i djeci jasan način. Za nju vam je
potrebno nekoliko većih komada kartona (djeca će raditi
u paru, jedan veći komad kartona za svaki par djece),
ljepilo, škare, ružičasta tempera, ravnalo, flomaster,
komadi špage, potrošene kutije od jaja (bijele) i četkice
za zube (mogu biti i stare, služit će samo kao primjer).
Prvo će djeca, uz vašu pomoć, izraditi model usne
šupljine. Podijelite parovima djece škare i kartone od jaja
te im pokažite primjerom kako će razrezati donji dio
kartona tako da svaki dio ima dvije udubine za jaja.
Trebaju imati ukupno šest takvih dijelova kako bi mogli
napraviti vjerodostojan model usne šupljine. Nakon toga
neka na karton postave po tri takva dijela u polukrug i
ocrtaju ih s vanjske strane. Na mjestu gdje dolaze krajevi
polukruga neka presaviju karton. Neka izmjere 10 cm od
tog presavijenog dijela i opet presaviju karton. Tako će se
usta moći otvarati i zatvarati. Onda neka opet poredaju tri
dijela kartona od jaja u polukrug, ali tako da krajevi tog
polukruga dodiruju drugo mjesto presavijanja. Neka ga
opet ocrtaju. Zatim neka po tim crtama škarama izrežu
oblik. Kako je unutrašnjost naših usta ružičaste boje,
neka ružičastom temperom prebojaju svoj predložak za
usta. Još ostaje samo zalijepiti u polukruge dijelove
kartona od jaja naopako i svaki će par imati funkcionalan
model usne šupljine. Četkicom i koncem za zube
pokažite djeci kako pravilno prati zube, a zatim neka i oni
isprobaju to na svojim modelima. Raspravite s djecom je
li to način na koji trenutno peru zube i hoće li isprobati
ovaj novi način ako ga do sada nisu primjenjivali.
Molimo Vas da uputite učitelje razredne nastave da nam na
korakpokorak@korakpokorak.hr pošalju svoje e-mail adrese
ukoliko žele dobivati 'svaki tjedan KORAK jedan'.

