
mydło

pasta



Mam mydełko i ręczniczek,
Mycie rączek dzielnie ćwiczę.

Wiem, gdzie w kranie woda  płynie,
Swoją buzię sam umyję.
Rączki buzię, zęby też.

Co mam w kubku, czy już wiesz?
W kubku mam szczoteczkę swoją,

Żeby ząbki myć wesoło!
Szczotka z pastą za pan brat,
Taki ze mnie czysty skrzat!



pasta do zębów



MOJE ZĄBKI
Moje ząbki jak perełki

świecą w buzi już od rana.
Kiedy byłam bardzo mała,
pomagała myć je mama.

Teraz pastę mam miętową,
i niebieską szczotkę nową.

Szoruję zęby zupełnie sama.
- Jakaś ty duża ! - cieszy się mama.
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SIO ZARAZKI!
Sio zarazki z moich dłoni!

Zaraz mydło was przegoni.
Mycia rączek znam zalety
tuż po wyjściu z toalety.

Przed jedzeniem również sam
ręce wkładam wprost pod kran,

by obiadek smaczny był
i bym zawsze w zdrowiu żył.



warzywa i owoc

węglowodany

tłuszcze

białka



Doktor rybka niech nam powie
Jak należy dbać o zdrowie!

Kto chce prosty być jak trzcina,
Gimnastyką dzień zaczyna!

Całe ciało myje co dzień
Pod prysznicem, w czystej wodzie.

Wie, że zęby białe czyste
Lubią szczotkę i dentystę!
Pije mleko, wie, że zdrowo

Chrupać marchew na surowo.
Kiedy kicha czysta chustka
Dobrze mu zasłania usta.

Chcesz, to zobacz, jak jeść jabłka
Na obrazku bez zarazków.

Rób tak samo, bo chcesz chyba
Tak zdrowy być jak ryba.

B. Lewandowska „ Na zdrowie”
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Wszystkie dzieci chcą być zdrowe
Wiosną, latem czy jesienią

I dlatego o tej porze
witaminy sobie cenią.

Tomek zjada liść sałaty,
Jabłko chrupie mała Ania,

A rzodkiewki i ogórki
Na surówkę potnie Hania.



AMBULANCE
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A rzodkiewki i ogórki
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