
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ AKADEMIA AQUAFRESH - 
SPRAWOZDANIE 

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2019/2020 przystąpiło kolejny już raz do  realizacji 
Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków – „Akademia 
Aquafresh”. Program ten stawia sobie za cel zmniejszenie występowania próchnicy u dzieci 
w Polsce poprzez szeroko prowadzone działania profilaktyczne dla najmłodszych. Uczenie 
dzieci już od najmłodszych lat mycia zębów, a także budowanie świadomości potrzeby 
utrzymania jamy ustnej w odpowiedniej higienie, jest warunkiem niezbędnym w powodzeniu 
działao profilaktycznych. W ramach realizacji założeo programu, przedszkolaki uczestniczyły 
w ciekawych zajęciach, przygotowanych przez ekspertów „Akademii Aquafresh”, w których 
poruszone zostały różne zagadnienia związane z profilaktyką stomatologiczną. Oczywiście 
realizacja programu to nie tylko zajęcia teoretyczne. Od początku roku szkolnego dzieci 
czyściły zęby po drugim śniadaniu, co czyniły bardzo chętnie. Oglądając film edukacyjny 
dzieci dowiedziały się, jak wygląda gabinet stomatologiczny, sprzęt i narzędzia służące do 
leczenia zębów. Podczas zajęd przedszkolaki wzbogaciły wiedzę o tym,  jak codzienna dieta 
wpływa na stan zdrowia uzębienia, poprzez zabawę poznały budowę zęba, uczyły się 
rozróżniad ząb zdrowy od chorego, a także dowiedziały się jak ważne są regularne wizyty u 
stomatologa. We wszystkich zajęciach, dzieciom towarzyszyli bohaterowie „Akademii 
Aquafresh” – Pastusie Lili, Bili i Milki, a także Barney, który wraz z przedszkolakami dzielnie 
walczył by przegnad  „Robaczka Próchniaczka”. Dzieci rozwiązywały Pastusiowe zagadki, 
labirynty i kolorowały obrazki z Pastusiami. Zajęcia uatrakcyjniły filmy edukacyjne: „Rozwój 
zębów mlecznych”, „W gabinecie stomatologicznym”, „Wieczorem myję nie tylko uszy i 
szyję”. Wszystkie zajęcia kooczył quiz z Barneyem, podczas którego w zabawny sposób dzieci 
utrwalały poznane na zajęciach wiadomości. Przedszkolaki wykonały też plakat pt.: „ Moja 
przygoda w krainie zdrowych ząbków”. Podczas wizyty w bibliotece dzieci wysłuchały wierszy 
i opowiadao dotyczących higieny jamy ustnej. W programie wzięli udział także rodzice dzieci 
przyznając dzieciom odznakę  za systematyczne mycie zębów w domu. W celu rozbudowania 
działao „Akademii Aquafresh” i rozwijania profilaktyki dbania o higienę jamy ustnej także w 
domach przedszkolaków, zachęcamy dzieci i rodziców do oglądania filmów edukacyjnych na 
antenie telewizji Polsat Jim Jam, które są emitowane codziennie, w paśmie porannym i 
wieczornym. Przekonanie dziecka do dwuminutowego mycia zębów może okazad się trudne. 
W rzeczywistości, „trudne” to czasem zbyt łagodne określenie. Jednak dzięki darmowej 
aplikacji możemy to zmienid. Kapitan Aquafresh i Pastusie pokazują dzieciom jak poprawnie 
szczotkowad zęby. Wpadające w ucho piosenki, przykuwają uwagę dzieci podczas mycia 
ząbków, w tym samym czasie zegar odlicz dwie minuty – zalecany czas mycia zębów. Dzięki 
zabawie dzieci nawet nie zauważają gdy nadchodzi koniec szczotkowania ząbków. 
Obserwując dzieci w przedszkolu oraz poruszając zagadnienia programu na zebraniu z 
rodzicami można stwierdzid,  iż realizacja programu przyniosła następujące efekty: 
zwiększenie się wiedzy dzieci i świadomości dotyczących działao profilaktycznych, 
prowadzących do uniknięcia problemów związanych z chorobą zębów, jaką jest próchnica, 
usprawnienie przez dzieci umiejętności prawidłowego mycia zębów po posiłkach, 
zmniejszenie obaw i niechęci przed wizytą u stomatologa, chętne zjadanie w przedszkolu 
zdrowych posiłków. 
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