
Drogie Żabki,

Mam  dla  Was  jeszcze  przygotowane  na  ten  tydzień  karty  pracy

dotyczące  tematu  zdrowie.  Trzeba  wyciąć  wszystkie  obrazki  

i dopasować do odpowiednich poleceń. Powodzenia! Mam nadzieję,

że  sobie  wyśmienicie  poradzicie,  a  w  nagrodę  zapraszam  do

wysłuchania i obejrzenia  opowiadania pt.,, Zęby”.

Kochani czekam na Was w piątek. A od poniedziałku zapraszam do

przedszkola wszystkie Żabki.

Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo serdecznie Rodziców !

                                                                                                             Pani Asia
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Mama Poli jest dentystką, czyli lekarką zajmującą się zębami. W swojej pracy 
 używa wielu różnych narzędzi, ale dwa z nich są najważniejsze. A 
przynajmniej  one same tak uważają.

Pierwsze z nich to Lusterko dentystyczne. Jest bardzo ciekawskie i zawsze  
pierwsze zagląda do buzi pacjenta. Dzięki niemu dentystka może obejrzeć 
każdy  ząb ze wszystkich stron. Dodatkowo odbicie zęba w lusterku jest 
powiększone,  więc dobrze widać każdy szczegół.



Drugie narzędzie to Zgłębnik. Wielu pacjentów nie zna tej dziwnej nazwy.
Zgłębnik mówi wtedy:

– Jestem Zgłębnik. Zgłębiam tajemnice zębów! – I pacjenci od razu 
zapamiętują.  Praca Zgłębnika polega na uważnym dotykaniu powierzchni zęba. 

W ten sposób  Zgłębnik sprawdza, czy nie ma tam żadnej dziurki. Niektórzy 
pacjenci trochę się  boją jego ostrej końcówki. Ale Zgłębnik nie dotyka 

przecież języka ani dziąseł,
tylko zębów. A one są bardzo twarde.



A to jest Pola, córeczka pani dentystki. Ciekawskie Lusterko zagląda do jej 
buzi

i bardzo się dziwi.
– Biedactwo nie ma żadnych zębów! – woła zmartwione.
– Ma, tylko na razie są ukryte pod dziąsłami – uspokaja ją Zgłębnik – Teraz

i tak nie potrzebuje niczego gryźć. Przecież tylko pije mleko.
–A potem? – dopytuje się Lusterko.
–Potem zęby będą po kolei przebijać dziąsło i wychodzić na zewnątrz. To się  

nazywa ząbkowanie.





Pola zaczyna ząbkować, kiedy ma pół roku. To nie jest łatwe dla małego  
człowieka. Z buzi leci mnóstwo śliny, a dziąsła puchną i zaczynają swędzieć.  
Dlatego Pola gryzie właściwie wszystko, co ma pod ręką. Pewnego razu do buzi 
 trafia nawet Lusterko, które nieostrożnie podeszło zbyt blisko.



–Ratunku! Ona mnie pożre! – wrzeszczy przerażone, a później słychać już  
tylko stłumione „Fafunku! Fafunku!”.

Jednak po chwili Lusterko wydostaje się na zewnątrz i woła radośnie:
– Zgłębniku! Tam jest ząb!
I rzeczywiście! Ze spuchniętego dziąsła wystaje koniuszek pierwszego  

ząbka Poli.



Pola ma już pierwsze zęby, pora więc nauczyć się o nie dbać. Dlatego na półce
w łazience pojawia się ktoś nowy.

– Dzień dobry, jestem Szczoteczka – mówi.
–A-gu, gua? – dziwi się Pola.



Tata nakłada na Szczoteczkę odrobinę Pasty i zaczyna czyścić zęby córeczki.  
Pasta ma przyjemny smak, a włoski Szczoteczki miło łaskoczą w buzi, ale Pola  
chce wiedzieć, po co to wszystko.

– Gau-ja, magu? – pyta.
Szczoteczka zaczyna więc swoją opowieść o zębach, jedzeniu, bakteriach i o 

tym,  dlaczego od dzisiaj będzie spotykała się z Polą codziennie rano i wieczorem.



– W każdej buzi żyją stworzonka tak malutkie, że ich nie widać – tłumaczy  
Szczoteczka. – Nazywają się bakterie. Żywią się resztkami jedzenia, które 
zostają  na zębach. Najbardziej lubią cukier, a cukru jest dużo na przykład w 
słodyczach  i sokach. Kiedy bakterie go zjadają, powstaje kwas, który niszczy 
zęby. Dlatego  w zaniedbanych zębach robią się dziury!



– Ale na szczęście masz mnie! – Szczoteczka pręży się dumnie. – Razem z 
Pastą  usuwamy resztki jedzenia i bakterie!





Zęby Poli rosną zdrowo, ale dziewczynka i tak regularnie przychodzi do 
gabinetu  dentystycznego, żeby upewnić się, że wszystko z nimi w porządku. W 
gabinecie jest  duży fotel, na którym można rozłożyć się wygodnie jak na leżaku. 
Jest też mocna  Lampa, która oświetla zęby. Ząb może się wtedy poczuć jak 
gwiazda na scenie  w świetle reflektorów. Są też oczywiście starzy znajomi: 
Lusterko i Zgłębnik. No  i jest pani dentystka, czyli mama Poli. Nie każde 
dziecko ma taką mamę, ale każde  powinno mieć swojego dentystę.



W wieku trzech lat Pola ma już dwadzieścia zębów.
–Te z przodu to siekacze – wyjaśnia Lusterko. – Służą do siekania, czyli 

cięcia.
Można nimi odgryźć kawałek jabłka albo kanapki.

–Dalej są ostre, spiczaste kły. – Pokazuje Zgłębnik. – Świetnie nadają się do  
odrywania kawałków mięsa.

– Ostatnie zęby to trzonowce. – Lusterko sięga głęboko do buzi Poli. – Są 
duże

i płaskie. Służą do żucia i rozgniatania jedzenia, żeby łatwo było je połknąć.





–Poddaję się! – mówi Szczoteczka. – Nie dam rady wydłubać tego kawałka 
je-  dzenia spomiędzy twoich zębów, Polu. Moje włoski tam nie sięgają.

–Ssspokojnie – rozlega się głos z półeczki pod lustrem. – Ja załatwię 
sssprawę.  Z małego pudełeczka wypełza coś długiego i cienkiego.
– Wąż? – dziwi się Zgłębnik. – W łazience?



–Jessstem nitką dentyssstyczną – wyjaśnia Nitka. – Wcissskam się w ciasssne  
przerwy między zębami.

Szybko wślizguje się do buzi Poli i po chwili z dumą oznajmia:
– Gotowe! Wszyssstko już czyssste!



Pola głośno chrupie surową marchewkę.
–A dlaczego zęby są takie mocne? – pyta. Ma teraz cztery lata i bardzo lubi  

zadawać pytania.
–Bo z wierzchu są pokryte szkliwem, bardzo twardą substancją – tłumaczy  

Zgłębnik.
–A w środku?
–W środku ząb jest bardziej delikatny. Do jego wnętrza dopływa krew i 

docho-  dzą nerwy. Dlatego jeśli jest chory, może boleć.
–A jak zęby trzymają się w buzi?



– Mają korzenie.
– Jak drzewa?
– Trochę tak! – śmieje się Lusterko. – Tylko zamiast w ziemi, te korzenie 

tkwią
w kości.

kość

szkliwo

dziąsło

korzeń

dziąsło



Kiedy Pola ma sześć lat, wydarza się coś dziwnego.
– Ząb mi się rusza! – woła zaniepokojona.
Ale Lusterko i Zgłębnik wcale nie są zmartwione.
– Hurra! – cieszą się. – Poli wypadnie pierwszy ząb!



– Co?! – dziwi się dziewczynka. – Ja nie chcę żyć bez zęba!
–Spokojnie, to tylko mleczny ząb – tłumaczy Lusterko. – Był dobry, kiedy  

byłaś malutka i miałaś małą buzię. Teraz urosłaś i potrzebujesz większych 
zębów,  jak dorośli. Zęby mleczne będą po kolei wypadać, a na ich miejscu 
wyrosną zęby  stałe. Nowe, większe i lepsze!



Kilka dni później ząb wypada.
– Jest! – woła Pola, pokazując go z dumą. – Ale brakuje korzenia! Został w 

buzi?
–Nie – wyjaśnia Zgłębnik. – Korzeń rozpuścił się już wcześniej, żeby zrobić  

miejsce dla rosnącego zęba stałego.



W ciągu następnych miesięcy Poli wypadają kolejne zęby. Nowe wyrastają  
powoli. Trochę trudno jest gryźć, kiedy część zębów jest mała, część duża,  a 
niektórych w ogóle jeszcze nie ma. Komplet stałych zębów wyrośnie dopiero  
za kilka lat. Pola będzie o nie bardzo dbała. Muszą wystarczyć jej do końca 
życia!



Nawet jeśli bardzo dba się o zęby, może zrobić się w nich dziura, czyli ubytek.
Wtedy konieczna jest pomoc dentysty.

– Dobrze, Polu, że przyszłaś, póki ubytek jest mały – mówi Wiertarka. – Po-  
radzimy sobie z nim raz-dwa!



Do buzi dziewczynki trafiają wałeczki ligniny i Ślinociąg, który odciąga 
nadmiar  śliny. Mama dentystka osusza ząb powietrzem z Dmuchawki. Potem 
Wiertarka  usuwa zniszczony fragment zęba. Jej wiertło wiruje tak szybko, że 
musi być  chłodzone strumieniem wody. Inaczej za bardzo by się rozgrzało.



Przychodzi pora na wstawienie plomby. Dentystka wypełnia dziurę w zębie  
materiałem, który początkowo daje się ugniatać jak plastelina. Potem naświetla  
go specjalną lampą i wtedy plomba twardnieje. Teraz wystarczy wyrównać ją za 
 pomocą wiertła z gumką, żeby nic nie wystawało i nie utrudniało gryzienia. 
Kolor  plomby został starannie dobrany i jest taki sam, jak naturalna barwa 
zębów Poli.



Ząb jest jak nowy! Pola się cieszy, a Wiertarka gratuluje jej, że była taka 
dzielna  podczas zabiegu.



W miarę jak Poli przybywa stałych zębów, widać, że niektóre wyrosły trochę  
krzywo.

– Trzeba je będzie wyprostować, córeczko – mówi mama.
–Żeby były ładniejsze? – pyta Pola. Ma teraz 12 lat i bardzo interesuje się  

swoim wyglądem.
–To też – wyjaśnia mama. – Ale przede wszystkim muszą być dobrze 

ustawione,  żeby prawidłowo gryźć.



Pan ortodonta zakłada Poli aparat ortodontyczny, który odpowiednio naciska  
lub ciągnie każdy ząb we właściwą stronę. Zęby w szczęce przesuwają się 
powoli.  Aparat trzeba będzie nosić około półtora roku.



Pola jest już dorosła. Ma piękne, zdrowe zęby. Zawdzięcza to przyjaciołom, 
 których poznała jeszcze w dzieciństwie. Te przyjaźnie trwają do dziś. Pola  
codziennie rano i wieczorem spotyka się ze Szczoteczką, Pastą i Nitką  
dentystyczną. Pamięta, żeby nie przesadzać z łakociami i słodkimi napojami.  
Często przychodzi też na wizytę kontrolną do gabinetu swojej mamy. Czekają  
tam na nią starzy znajomi – Lusterko i Zgłębnik. Cieszą się, że zęby Poli mają 
się  tak dobrze. To ich wspólny sukces!
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