


ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ

• Γνωριµία µε τη στοµατική κοιλότηταΓνωριµία µε τη στοµατική κοιλότηταΓνωριµία µε τη στοµατική κοιλότηταΓνωριµία µε τη στοµατική κοιλότητα----

Ανατοµία δοντιώνΑνατοµία δοντιώνΑνατοµία δοντιώνΑνατοµία δοντιών

• Υγιεινή  ∆ιατροφή Υγιεινή  ∆ιατροφή Υγιεινή  ∆ιατροφή Υγιεινή  ∆ιατροφή –––– ∆ιατροφή και γερά ∆ιατροφή και γερά ∆ιατροφή και γερά ∆ιατροφή και γερά 

δόντιαδόντιαδόντιαδόντια

• Παθήσεις Παθήσεις Παθήσεις Παθήσεις –––– Περιποίηση ∆οντιώνΠεριποίηση ∆οντιώνΠεριποίηση ∆οντιώνΠεριποίηση ∆οντιών

• Η σχέση µε τον οδοντίατροΗ σχέση µε τον οδοντίατροΗ σχέση µε τον οδοντίατροΗ σχέση µε τον οδοντίατρο



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑπόκτησηΑπόκτησηΑπόκτησηΑπόκτηση γνώσεωνγνώσεωνγνώσεωνγνώσεων σχετικάσχετικάσχετικάσχετικά µεµεµεµε τοτοτοτο

ρόλορόλορόλορόλο τωντωντωντων δοντιώνδοντιώνδοντιώνδοντιών στηνστηνστηνστην υγείαυγείαυγείαυγεία τουτουτουτου

ανθρώπουανθρώπουανθρώπουανθρώπου.... ΥιοθέτησηΥιοθέτησηΥιοθέτησηΥιοθέτηση σωστήςσωστήςσωστήςσωστής

συµπεριφοράςσυµπεριφοράςσυµπεριφοράςσυµπεριφοράς γιαγιαγιαγια τηντηντηντην πρόληψηπρόληψηπρόληψηπρόληψη

νόσωννόσωννόσωννόσων καικαικαικαι τηντηντηντην προστασίαπροστασίαπροστασίαπροστασία τωντωντωντων

δοντιώνδοντιώνδοντιώνδοντιών....



ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 

ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΜέθοδοςΜέθοδοςΜέθοδοςΜέθοδος projectprojectprojectproject:::: ∆ιαλεκτική∆ιαλεκτική∆ιαλεκτική∆ιαλεκτική ,,,,

βιωµατική,βιωµατική,βιωµατική,βιωµατική, οµαδοσυνεργατικήοµαδοσυνεργατικήοµαδοσυνεργατικήοµαδοσυνεργατική

προσέγγισηπροσέγγισηπροσέγγισηπροσέγγιση....

ΕπαφήΕπαφήΕπαφήΕπαφή µεµεµεµε τοντοντοντον οδοντίατροοδοντίατροοδοντίατροοδοντίατρο

συζήτησησυζήτησησυζήτησησυζήτηση απόκτησηςαπόκτησηςαπόκτησηςαπόκτησης θετικήςθετικήςθετικήςθετικής

συµπεριφοράςσυµπεριφοράςσυµπεριφοράςσυµπεριφοράς....



ΠΕ∆ΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
• Γλώσσα:Συγκέντρωση ενηµερωτικών εντύπων, συζήτηση, Γλώσσα:Συγκέντρωση ενηµερωτικών εντύπων, συζήτηση, Γλώσσα:Συγκέντρωση ενηµερωτικών εντύπων, συζήτηση, Γλώσσα:Συγκέντρωση ενηµερωτικών εντύπων, συζήτηση, 

καταγραφή κανόνων, δηµιουργία αφίσας,εικονογράφηση καταγραφή κανόνων, δηµιουργία αφίσας,εικονογράφηση καταγραφή κανόνων, δηµιουργία αφίσας,εικονογράφηση καταγραφή κανόνων, δηµιουργία αφίσας,εικονογράφηση 

ιστορίας,ανάγνωση σχετικών αντικειµένων.ιστορίας,ανάγνωση σχετικών αντικειµένων.ιστορίας,ανάγνωση σχετικών αντικειµένων.ιστορίας,ανάγνωση σχετικών αντικειµένων.

• Μαθηµατικά:∆ηµιουργία στατιστικών πινάκων, αρίθµηση, Μαθηµατικά:∆ηµιουργία στατιστικών πινάκων, αρίθµηση, Μαθηµατικά:∆ηµιουργία στατιστικών πινάκων, αρίθµηση, Μαθηµατικά:∆ηµιουργία στατιστικών πινάκων, αρίθµηση, 

προβλήµαταπροβλήµαταπροβλήµαταπροβλήµατα

• Μελέτη Περιβάλλοντος: Υγιεινή του σώµατοςΜελέτη Περιβάλλοντος: Υγιεινή του σώµατοςΜελέτη Περιβάλλοντος: Υγιεινή του σώµατοςΜελέτη Περιβάλλοντος: Υγιεινή του σώµατος----∆όντια∆όντια∆όντια∆όντια

• Μουσική:Τραγούδια που υπάρχουν και δηµιουργία σχετικών Μουσική:Τραγούδια που υπάρχουν και δηµιουργία σχετικών Μουσική:Τραγούδια που υπάρχουν και δηµιουργία σχετικών Μουσική:Τραγούδια που υπάρχουν και δηµιουργία σχετικών 

στίχων σε γνωστή µελωδία.στίχων σε γνωστή µελωδία.στίχων σε γνωστή µελωδία.στίχων σε γνωστή µελωδία.

• Εικαστικά:∆ηµιουργία αφίσας, ζωγραφιές δοντιών, δραµατοποίηση Εικαστικά:∆ηµιουργία αφίσας, ζωγραφιές δοντιών, δραµατοποίηση Εικαστικά:∆ηµιουργία αφίσας, ζωγραφιές δοντιών, δραµατοποίηση Εικαστικά:∆ηµιουργία αφίσας, ζωγραφιές δοντιών, δραµατοποίηση 

σχετικού παραµυθιού.σχετικού παραµυθιού.σχετικού παραµυθιού.σχετικού παραµυθιού.



ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

24 ∆ίωρα24 ∆ίωρα24 ∆ίωρα24 ∆ίωρα



Το ταξίδι ξεκίνησε γράφοντας στον πίνακα « Το ταξίδι ξεκίνησε γράφοντας στον πίνακα « Το ταξίδι ξεκίνησε γράφοντας στον πίνακα « Το ταξίδι ξεκίνησε γράφοντας στον πίνακα « 

Γερά δόντια ................Καλύτερη Υγεία»Γερά δόντια ................Καλύτερη Υγεία»Γερά δόντια ................Καλύτερη Υγεία»Γερά δόντια ................Καλύτερη Υγεία»



ΣυζητήσαµεΣυζητήσαµεΣυζητήσαµεΣυζητήσαµε γιαγιαγιαγια τοτοτοτο θέµαθέµαθέµαθέµα πουπουπουπου θαθαθαθα

δουλέψουµεδουλέψουµεδουλέψουµεδουλέψουµε ,,,, έγινεέγινεέγινεέγινε διερεύνησηδιερεύνησηδιερεύνησηδιερεύνηση τουτουτουτου

επιπέδουεπιπέδουεπιπέδουεπιπέδου τωντωντωντων γνώσεων,γνώσεων,γνώσεων,γνώσεων, τωντωντωντων αντιλήψεωναντιλήψεωναντιλήψεωναντιλήψεων

αλλάαλλάαλλάαλλά καικαικαικαι τωντωντωντων συνηθειώνσυνηθειώνσυνηθειώνσυνηθειών....

∆ιανεµήθηκε∆ιανεµήθηκε∆ιανεµήθηκε∆ιανεµήθηκε έντυποέντυποέντυποέντυπο µεµεµεµε ερωτήσειςερωτήσειςερωτήσειςερωτήσεις

σχετικόσχετικόσχετικόσχετικό µεµεµεµε συνήθειες,συνήθειες,συνήθειες,συνήθειες, πεποιθήσειςπεποιθήσειςπεποιθήσειςπεποιθήσεις καικαικαικαι

τακτικέςτακτικέςτακτικέςτακτικές πουπουπουπου εφαρµόζουνεφαρµόζουνεφαρµόζουνεφαρµόζουν τατατατα παιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιά....



ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ∆ΙΑΝΕΜΗΘΗΚΕ



ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΧΩΡΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Συζητήθηκαν τα εξής θέµατα:Συζητήθηκαν τα εξής θέµατα:Συζητήθηκαν τα εξής θέµατα:Συζητήθηκαν τα εξής θέµατα:

• Σηµαντικότητα του στόµατος  και των δοντιών Σηµαντικότητα του στόµατος  και των δοντιών Σηµαντικότητα του στόµατος  και των δοντιών Σηµαντικότητα του στόµατος  και των δοντιών 
για τον άνθρωπογια τον άνθρωπογια τον άνθρωπογια τον άνθρωπο

• Παραµέληση της φροντίδας των δοντιώνΠαραµέληση της φροντίδας των δοντιώνΠαραµέληση της φροντίδας των δοντιώνΠαραµέληση της φροντίδας των δοντιών

• Συναισθήµατα που έχουµε όταν µυρίζει άσχηµα Συναισθήµατα που έχουµε όταν µυρίζει άσχηµα Συναισθήµατα που έχουµε όταν µυρίζει άσχηµα Συναισθήµατα που έχουµε όταν µυρίζει άσχηµα 
το στόµα κάποιου φίλουτο στόµα κάποιου φίλουτο στόµα κάποιου φίλουτο στόµα κάποιου φίλου

• Τρόποι φροντίδας του στόµατοςΤρόποι φροντίδας του στόµατοςΤρόποι φροντίδας του στόµατοςΤρόποι φροντίδας του στόµατος

• Επίσκεψη στον οδοντίατροΕπίσκεψη στον οδοντίατροΕπίσκεψη στον οδοντίατροΕπίσκεψη στον οδοντίατρο

• Λόγοι και συναισθήµατα επίσκεψης στον Λόγοι και συναισθήµατα επίσκεψης στον Λόγοι και συναισθήµατα επίσκεψης στον Λόγοι και συναισθήµατα επίσκεψης στον 
οδοντίατροοδοντίατροοδοντίατροοδοντίατρο

• Γενικές γνώσεις γα τα δόντια των ζώωνΓενικές γνώσεις γα τα δόντια των ζώωνΓενικές γνώσεις γα τα δόντια των ζώωνΓενικές γνώσεις γα τα δόντια των ζώων



ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ Ο∆ΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ



Τους ζητήθηκε να φέρουν Τους ζητήθηκε να φέρουν Τους ζητήθηκε να φέρουν Τους ζητήθηκε να φέρουν 

εικόνες από περιοδικά µε εικόνες από περιοδικά µε εικόνες από περιοδικά µε εικόνες από περιοδικά µε 

χαµόγελα για τη χαµόγελα για τη χαµόγελα για τη χαµόγελα για τη 

δηµιουργία κολάζδηµιουργία κολάζδηµιουργία κολάζδηµιουργία κολάζ

και και και και 

............................................................................................................................................................................

......... ξεκίνησε η δουλειά......... ξεκίνησε η δουλειά......... ξεκίνησε η δουλειά......... ξεκίνησε η δουλειά



Η ∆ΟΥΛΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ 

∆ΟΝΤΙΑ





ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ 



ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

• Έµαθαν τα ονόµατα των δοντιώνΈµαθαν τα ονόµατα των δοντιώνΈµαθαν τα ονόµατα των δοντιώνΈµαθαν τα ονόµατα των δοντιών

• Βρήκαν λέξεις της ίδιας οικογένειαςΒρήκαν λέξεις της ίδιας οικογένειαςΒρήκαν λέξεις της ίδιας οικογένειαςΒρήκαν λέξεις της ίδιας οικογένειας

• Έφτιαξαν σύνθετες λέξειςΈφτιαξαν σύνθετες λέξειςΈφτιαξαν σύνθετες λέξειςΈφτιαξαν σύνθετες λέξεις

• Έλυσαν σταυρόλεξαΈλυσαν σταυρόλεξαΈλυσαν σταυρόλεξαΈλυσαν σταυρόλεξα



ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ∆ΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ 

ΖΩΓΡΑΦΙΣΑΝ  ΤΑ  ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ ∆ΟΝΤΙΑ





ΕΚΑΝΑΝ ΚΟΛΑΖ ΜΕ ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ ∆ΟΝΤΙΑ



ΚΟΜΙΚΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΡΗ∆ΟΝΑ



ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΜΙΝΙ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΕΞΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ
http://www.youtube.com/watch?v=XquHqVcaw8Yhttp://www.youtube.com/watch?v=XquHqVcaw8Yhttp://www.youtube.com/watch?v=XquHqVcaw8Yhttp://www.youtube.com/watch?v=XquHqVcaw8Y

http://www.youtube.com/watch?v=td4viEhc4Cchttp://www.youtube.com/watch?v=td4viEhc4Cchttp://www.youtube.com/watch?v=td4viEhc4Cchttp://www.youtube.com/watch?v=td4viEhc4Cc

httphttp://www.youtube.com/watch?v=RgGhrVSrI4Q://www.youtube.com/watch?v=Rhttphttp://www.youtube.com/watch?v=RgGhrVSrI4Q://www.youtube.com/watch?v=Rhttphttp://www.youtube.com/watch?v=RgGhrVSrI4Q://www.youtube.com/watch?v=Rhttphttp://www.youtube.com/watch?v=RgGhrVSrI4Q://www.youtube.com/watch?v=R

gGhrVSrI4QgGhrVSrI4QgGhrVSrI4QgGhrVSrI4Q



ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΑΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟ



ΟΟΟΟ οδοντίατροςοδοντίατροςοδοντίατροςοδοντίατρος επισκέφθηκεεπισκέφθηκεεπισκέφθηκεεπισκέφθηκε τοτοτοτο

σχολείοσχολείοσχολείοσχολείο κικικικι εγινεεγινεεγινεεγινε δραµατοποίησηδραµατοποίησηδραµατοποίησηδραµατοποίηση τηςτηςτηςτης

επίσκεψηςεπίσκεψηςεπίσκεψηςεπίσκεψης τουτουτουτου....

ΈγινεΈγινεΈγινεΈγινε σύνδεσησύνδεσησύνδεσησύνδεση µεµεµεµε τοτοτοτο µάθηµαµάθηµαµάθηµαµάθηµα τωντωντωντων

µαθηµατικώνµαθηµατικώνµαθηµατικώνµαθηµατικών δηµιουργώνταςδηµιουργώνταςδηµιουργώνταςδηµιουργώντας

αριθµητικούςαριθµητικούςαριθµητικούςαριθµητικούς πίνακεςπίνακεςπίνακεςπίνακες µεµεµεµε τωντωντωντων αριθµόαριθµόαριθµόαριθµό τωντωντωντων

παιδιώνπαιδιώνπαιδιώνπαιδιών πουπουπουπου βουρτσίζουνβουρτσίζουνβουρτσίζουνβουρτσίζουν τατατατα δόντιαδόντιαδόντιαδόντια µετάµετάµετάµετά

απόαπόαπόαπό καθεκαθεκαθεκαθε γεύµα,γεύµα,γεύµα,γεύµα, αυτάαυτάαυτάαυτά πουπουπουπου τατατατα

βουρτσίζουνβουρτσίζουνβουρτσίζουνβουρτσίζουν µόνοµόνοµόνοµόνο τοτοτοτο βράδυβράδυβράδυβράδυ καικαικαικαι µεµεµεµε τοτοτοτο

είδοςείδοςείδοςείδος τηςτηςτηςτης οδοντόπασταςοδοντόπασταςοδοντόπασταςοδοντόπαστας πουπουπουπου

χρησιµοποιούνχρησιµοποιούνχρησιµοποιούνχρησιµοποιούν (((( µεµεµεµε φθόριοφθόριοφθόριοφθόριο ήήήή χωρίς)χωρίς)χωρίς)χωρίς)....



ΠΡΟΒΟΛΗ VIDEO ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 

ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑΤΟΣ
http://www.youtube.com/watch?v=04wg5Qoixrkhttp://www.youtube.com/watch?v=04wg5Qoixrkhttp://www.youtube.com/watch?v=04wg5Qoixrkhttp://www.youtube.com/watch?v=04wg5Qoixrk



ΖΩΓΡΑΦΙΣΑΝ ΤΟ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ ΤΩΝ ∆ΟΝΤΙΩΝ



ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗ 

ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΟΝΤΙΩΝ



ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΧΑΛΑΝΕ ΤΑ ∆ΟΝΤΙΑ ΜΑΣ



ΤΙΣ ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΝΕ ΤΑ ∆ΟΝΤΙΑ



ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΕ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ∆Ε ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΤΑ ∆ΟΝΤΙΑ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΑΖ ΜΕ ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΝΕ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΧΑΛΑΝΕ ΤΑ ∆ΟΝΤΙΑ



ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ



ΖΩΓΡΑΦΙΣΑΝ ΤΗ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΡΗ∆ΟΝΑ



ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΟΙΗΤΕΣ



ΜΙΛΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΟΝΤΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΦΥΤΟΦΑΓΩΝ, ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΜΦΑΓΩΝ



ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΒΡΗΚΑΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ 

ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΖΩΩΝ



• Η υγεία των δοντιών των ζώωνΗ υγεία των δοντιών των ζώωνΗ υγεία των δοντιών των ζώωνΗ υγεία των δοντιών των ζώων

• Εάν τα ζώα έχουν οδοντίατροΕάν τα ζώα έχουν οδοντίατροΕάν τα ζώα έχουν οδοντίατροΕάν τα ζώα έχουν οδοντίατρο

• Πώς φροντίζει η φύση τα δόντια των Πώς φροντίζει η φύση τα δόντια των Πώς φροντίζει η φύση τα δόντια των Πώς φροντίζει η φύση τα δόντια των 

ζώωνζώωνζώωνζώων

• Πόσο σηµαντικά είναι τα δόντια για τα Πόσο σηµαντικά είναι τα δόντια για τα Πόσο σηµαντικά είναι τα δόντια για τα Πόσο σηµαντικά είναι τα δόντια για τα 

ζώαζώαζώαζώα

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ:



ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ∆ΟΝΤΙΩΝ



ΖΩΓΡΑΦΙΣΑΝ ΚΑΙ ΕΦΕΡΑΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ 

ΠΡΩΤΟΓΟΝΟΥΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΥΣΑΝ ΚΟΛΙΕ ΑΠΟ 

∆ΟΝΤΙΑ



ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΒΡΗΚΑΝ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΚΑΙ 

ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ∆ΟΝΤΙΑ
• Τον ξεδόντιασεΤον ξεδόντιασεΤον ξεδόντιασεΤον ξεδόντιασε

• Έχει γερό δόντιΈχει γερό δόντιΈχει γερό δόντιΈχει γερό δόντι

• Του τα είπε έξω από τα δόντιαΤου τα είπε έξω από τα δόντιαΤου τα είπε έξω από τα δόντιαΤου τα είπε έξω από τα δόντια

• Τον κρατάω µε τα δόντιαΤον κρατάω µε τα δόντιαΤον κρατάω µε τα δόντιαΤον κρατάω µε τα δόντια

• Ήλιος µε δόντιαΉλιος µε δόντιαΉλιος µε δόντιαΉλιος µε δόντια

• Μωσαικός νόµος « Οφθαλµόν αντί Μωσαικός νόµος « Οφθαλµόν αντί Μωσαικός νόµος « Οφθαλµόν αντί Μωσαικός νόµος « Οφθαλµόν αντί 

οφθαλµού και οδόντα αντί οδόντος»οφθαλµού και οδόντα αντί οδόντος»οφθαλµού και οδόντα αντί οδόντος»οφθαλµού και οδόντα αντί οδόντος»



ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΕΓΙΝΑΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ 

ΕΤΟΙΜΑΣΑΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟ:

• Πώς δηµιουργείται η ουλίτιδα;Πώς δηµιουργείται η ουλίτιδα;Πώς δηµιουργείται η ουλίτιδα;Πώς δηµιουργείται η ουλίτιδα;

• Τί είναι η τερηδόνα;Τί είναι η τερηδόνα;Τί είναι η τερηδόνα;Τί είναι η τερηδόνα;

• Πώς µπορούµε να προστατέψουµε τα Πώς µπορούµε να προστατέψουµε τα Πώς µπορούµε να προστατέψουµε τα Πώς µπορούµε να προστατέψουµε τα 
δόντια µας;δόντια µας;δόντια µας;δόντια µας;

• Πότε αλλάζουν τα δόντια;Πότε αλλάζουν τα δόντια;Πότε αλλάζουν τα δόντια;Πότε αλλάζουν τα δόντια;

• Τί είναι τα σφραγίσµατα;Τί είναι τα σφραγίσµατα;Τί είναι τα σφραγίσµατα;Τί είναι τα σφραγίσµατα;



ΕΓΙΝΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟ



Ο ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ !

ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ∆ΗΛΩΣΑΝ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ 

ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ



ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ –∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 



ΒΡΗΚΑΝ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΛΥΣΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ 

ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ∆ΟΝΤΙΩΝ ΤΡΑΓΟΥ∆ΗΣΑΝ ΓΙΑ 

ΤΑ ∆ΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ



ΤΡΑΓΟΥ∆ΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

1. ΟΙ ΦΡΑΓΜΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥΟΙ ΦΡΑΓΜΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥΟΙ ΦΡΑΓΜΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥΟΙ ΦΡΑΓΜΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ

Στους έξι µήνες βγάζει το µωράκι

το πρώτο του και κάτασπρο δοντάκι

έτσι λίγο-λίγο το ένα κάνει δυο

κι ώσπου να γίνει δυο χρονώ

έχει είκοσι δοντάκια που τα λένε,

που τα λένε νεογιλό φραγµό.

Στα έξι χρόνια του κάθε παιδάκι

χάνει ξαφνικά ένα δοντάκι,

το σπρώχνει από κάτω ένα νέο, πιο γερό

κι έτσι λίγο-λίγο το ένα κάνει δυο

κι ώσπου να γίνει δώδεκα χρονώ,

έχει παλιά µαζί και νέα που τα λένε,

που τα λεν, που τα λεν µικτό φραγµό.

Μετά τα δώδεκα πια το παιδάκι

κι αν είναι αγοράκι ή κοριτσάκι

έχει καινούρια δόντια πιο µεγάλα,

πολύ γερά, αν πίνει πολύ γάλα,

τριάντα δύο δόντια, ούτε ένα, ούτε δυο,

που µένουνε για πάντα και τα λένε

και τα λένε µόνιµο φραγµό.



2.  ∆ΟΝΤΑΚΙΑ  ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ2.  ∆ΟΝΤΑΚΙΑ  ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ2.  ∆ΟΝΤΑΚΙΑ  ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ2.  ∆ΟΝΤΑΚΙΑ  ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Τοµέας, τοµέας, το πρώτο το δοντάκι,

που κόβει, χωρίζει, ψωµί και κρεατάκι

και για να δαγκώσουµε µπουκιά από το µηλαράκι

χρειάζεται να έχουµε τέσσερις τοµείς:

Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις!

Στο πλάι από τους τοµείς φυτρώνουν δυο δοντάκια,

που µοιάζουν µε κείνα που έχουν τα σκυλάκια,

δοντάκια µε άκρες µυτούλες σουβλερές

γι΄ αυτό και τα ονοµάζουµε κυνόδοντες.

Πώς; Κυνόδοντες! Ααααα!

Εκείνα τα πλατιά δοντάκια, που µας θυµίζουν τραπεζάκια

και  βγαίνουν σ’ όλα τα παιδάκια, αν  µεγαλώσουν αρκετά,

φυτρώνουν πίσω από τα άλλα κι είναι φαρδιά και πιο µεγάλα,

κάνουν τις δύσκολες δουλειές, αλέθουν όλες τις τροφές.

Έχουνε δύσκολα ονόµατα, που µας µπερδεύουνε τα στόµατα,

Παίρνουµε µια βαθιά ανάσα και λέµε τώρα όλοι µαζί:

Γοµφίοι και προγόµφιοι, γοµφίοι και προγόµφιοι

Γοµφίοι και προγόµφιοι, γοµφίοι και προγόµφιοι

Ουφ! Τα µάθαµε!



ΜΙΝΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΚΡΥΦΤΟ ΜΕ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ»

8. ΚΡΥΦΤΟ ΜΕ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗΚΡΥΦΤΟ ΜΕ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗΚΡΥΦΤΟ ΜΕ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗΚΡΥΦΤΟ ΜΕ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ

Ένας: Ψάχνω κάτι για να µασουλήσω, Ζάχαρη, ζάχαρη είσαι εδώ;

Ζάχαρη: Τι ψάχνεις, τι ψάχνεις, για πες µου να σου πω

Τι θες να µασουλήσεις, ας παίξουµε κρυφτό.

Ένας : Σοκολάτες, γκοφρετίτσες, µπισκοτάκια και νουτέλες,

Παγωτό, ζελέ, γρανίτες, κρουασάν και καραµέλες.

Ζάχαρη: Με βρήκες, µε βρήκες, σε όλα αυτά είµαι εγώ,

Ποιος είναι ο επόµενος, ας παίξουµε κρυφτό!

Ένας: ∆ε σε φοβάµαι! Είχα βουρτσίσει τα δοντάκια µου καλά!

Άλλος: Εγώ τώρα!

Παγωµένο τσάι φρούτων, δροσερό αναψυκτικό,

Και χυµό απλό ή νέκταρ, που δεν έχει ανθρακικό.

Ζάχαρη: Με βρήκες, µε βρήκες, σε όλα αυτά είµαι εγώ,

Ας παίξει κάποιος άλλος,  ας παίξουµε κρυφτό.

Ένας: Χα,χα! Κι εγώ είχα προλάβει να βουρτσίσω τα δόντια µου!

Σειρά µου!

Πακοτίνια, γαριδάκια, δρακουλίνια, πατατάκια

Κέτσαπ και µουστάρδα, σάλτσες, µαγιονέζα, κρακεράκια.

Ζάχαρη: Με βρήκες, µε βρήκες, σε όλα αυτά είµαι εγώ,



Ποιος θέλει να µε ψάξει, ας παίξουµε κρυφτό.

Σε βρήκα; Αµάν! Φέρτε µου τη βούρτσα µου!

Άλλος: Κρύψου, Ζάχαρη, εγώ θα σε ψάξω!

Γάλα φρέσκο δίχως κακάο και γιαούρτι σκέτο 

απλό,

Φρούτα που ‘κοψε η µαµά µου ή φρεσκο-

στυµµένο  χυµό

Ζάχαρη: ∆εν είµαι , δεν είµαι, δεν είµαι 

πουθενά,

σ' αυτά που σου ετοίµασε στο σπίτι η µαµά

µα κι  όταν σου φτιάχνει γλυκά και παγωτά

το βλέπεις πως µε χρησιµοποιεί στα φανερά

και ξέρεις πως τα τρώµε τη µέρα µια φορά !

Άλλος: Ξέρω! Αλλά φρούτα πρέπει να τρώµε 

πολλά!



ΕΓΙΝΕ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ 

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ∆ΟΝΤΙΩΝ ΓΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ.

• Συζητήθηκαν οι αλλαγες στις συνήθειες των παιδιώνΣυζητήθηκαν οι αλλαγες στις συνήθειες των παιδιώνΣυζητήθηκαν οι αλλαγες στις συνήθειες των παιδιώνΣυζητήθηκαν οι αλλαγες στις συνήθειες των παιδιών

• Συζήτηθηκαν τα συµπεράσµατα που προέκυψανΣυζήτηθηκαν τα συµπεράσµατα που προέκυψανΣυζήτηθηκαν τα συµπεράσµατα που προέκυψανΣυζήτηθηκαν τα συµπεράσµατα που προέκυψαν

• Καταµέτρησαν τους λόγους που δεν έπλεναν τα δόντια τουςΚαταµέτρησαν τους λόγους που δεν έπλεναν τα δόντια τουςΚαταµέτρησαν τους λόγους που δεν έπλεναν τα δόντια τουςΚαταµέτρησαν τους λόγους που δεν έπλεναν τα δόντια τους

• Έγινε αριθµητικός πίνακας µε τον αριθµό των παιδιών που άλλαξαν Έγινε αριθµητικός πίνακας µε τον αριθµό των παιδιών που άλλαξαν Έγινε αριθµητικός πίνακας µε τον αριθµό των παιδιών που άλλαξαν Έγινε αριθµητικός πίνακας µε τον αριθµό των παιδιών που άλλαξαν 
συνηθειες στη στοµατική υγιεινήσυνηθειες στη στοµατική υγιεινήσυνηθειες στη στοµατική υγιεινήσυνηθειες στη στοµατική υγιεινή

• Μοιράστηκαν  τις σκέψεις και τα συναισθήµατα της πορείας, της εξέλιξης Μοιράστηκαν  τις σκέψεις και τα συναισθήµατα της πορείας, της εξέλιξης Μοιράστηκαν  τις σκέψεις και τα συναισθήµατα της πορείας, της εξέλιξης Μοιράστηκαν  τις σκέψεις και τα συναισθήµατα της πορείας, της εξέλιξης 
και της έκβασης της  συνεργασίας τους µέσα στην τάξη.και της έκβασης της  συνεργασίας τους µέσα στην τάξη.και της έκβασης της  συνεργασίας τους µέσα στην τάξη.και της έκβασης της  συνεργασίας τους µέσα στην τάξη.

• Παρουσίασαν στους γονείς τους µέσα στη σχολική αίθουσα, την εργασία Παρουσίασαν στους γονείς τους µέσα στη σχολική αίθουσα, την εργασία Παρουσίασαν στους γονείς τους µέσα στη σχολική αίθουσα, την εργασία Παρουσίασαν στους γονείς τους µέσα στη σχολική αίθουσα, την εργασία 
τους, θυµίζοντάς τους ,πόσο σηµαντικό είναι το βούρτσισµα των δοντιών τους, θυµίζοντάς τους ,πόσο σηµαντικό είναι το βούρτσισµα των δοντιών τους, θυµίζοντάς τους ,πόσο σηµαντικό είναι το βούρτσισµα των δοντιών τους, θυµίζοντάς τους ,πόσο σηµαντικό είναι το βούρτσισµα των δοντιών 
και η προληπτική επίσκεψη στον οδοντίατρο.και η προληπτική επίσκεψη στον οδοντίατρο.και η προληπτική επίσκεψη στον οδοντίατρο.και η προληπτική επίσκεψη στον οδοντίατρο.



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΟιΟιΟιΟι στόχοιστόχοιστόχοιστόχοι πουπουπουπου τέθηκαντέθηκαντέθηκαντέθηκαν εκπληρώθηκανεκπληρώθηκανεκπληρώθηκανεκπληρώθηκαν µεµεµεµε

επιτυχίαεπιτυχίαεπιτυχίαεπιτυχία.... ΟιΟιΟιΟι µαθητέςµαθητέςµαθητέςµαθητές ανταποκρίθηκανανταποκρίθηκανανταποκρίθηκανανταποκρίθηκαν σεσεσεσε όλεςόλεςόλεςόλες

τιςτιςτιςτις φάσειςφάσειςφάσειςφάσεις τουτουτουτου προγράµµατοςπρογράµµατοςπρογράµµατοςπρογράµµατος µεµεµεµε µεγάληµεγάληµεγάληµεγάλη

προθυµίαπροθυµίαπροθυµίαπροθυµία κικικικι ευχαρίστησηευχαρίστησηευχαρίστησηευχαρίστηση....

ΑποκόµισανΑποκόµισανΑποκόµισανΑποκόµισαν τιςτιςτιςτις γνώσειςγνώσειςγνώσειςγνώσεις καικαικαικαι τιςτιςτιςτις εµπειρίεςεµπειρίεςεµπειρίεςεµπειρίες

όλουόλουόλουόλου τουτουτουτου προγράµµατοςπρογράµµατοςπρογράµµατοςπρογράµµατος επιτυχώς,επιτυχώς,επιτυχώς,επιτυχώς,

υπενθυµίζονταςυπενθυµίζονταςυπενθυµίζονταςυπενθυµίζοντας στουςστουςστουςστους γονείςγονείςγονείςγονείς ότιότιότιότι ηηηη καθηµερινήκαθηµερινήκαθηµερινήκαθηµερινή

φροντίδαφροντίδαφροντίδαφροντίδα τωντωντωντων δοντιώνδοντιώνδοντιώνδοντιών είναιείναιείναιείναι πολύπολύπολύπολύ σηµαντικήσηµαντικήσηµαντικήσηµαντική....


