


 Σα οαιδιά σηρ Α΄σάνηρ (Α1+Α2) ςσα ολαίςια σηρ 
Ετέλικσηρ Ζώμηρ θα τλξοξιήςξτμ έμα Ππόγπαμμα 
Αγωγήρ Τγείαρ με θέμα «ΔΟΝΣΑΚΙΑ 
ΑΣΡΑΥΣΕΡΑ- ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΟΛΟ ΦΑΡΑ» .σόφξρ 
μαρ είμαι μα εςσιάςξτμε ςσημ ωυέλεια σηρ ςωςσήρ 
διασπξυήρ και μα κεμσπίςξτμε σξ εμδιαυέπξμ και 
σημ οεπιέπγεια σωμ μαθησώμ μαρ για σημ  καλή  
ςσξμασική τγεία ώςσε μα  γμωπίςξτμ  μέςα αοό 
οξλλέρ και ετφάπιςσερ δπαςσηπιόσησερ σα δόμσια 
σξτρ και σημ εοίδπαςη σωμ σπξυώμ ςσημ τγεία 
σξτρ.  Οι δπαςσηπιόσησερ θα οπαγμασξοξιηθξύμ  
μέςα ςσξ εοόμεμξ σεσπάμημξ .

 αρ ετφαπιςσξύμε 
 Οι δαςκάλερ   Στπιακίδξτ Μαπία   
 Βξύλγαπη σατπξύλα







 Αφορμή για την επιλογή του 

συγκεκριμένου θέματος αποτέλεσε

 το γεγονός ότι οι μαθητές βρίσκονται 

στο στάδιο αλλαγής των νεογιλών 

δοντιών τους καθώς και η ανησυχία που 

εκφράζουν κάθε φορά που κάποιο 

δοντάκι τους κουνιέται

 η  κατανάλωση φαγητών στο σχολείο 

που περιέχουν πολλή ζάχαρη   



 Να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν οι 

μαθητές τη σημασία της στοματικής 

υγείας και της στοματικής υγιεινής.

 Να κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στην 

υγεία των δοντιών και τη διατροφή.

 Να γνωρίσουν τα είδη των δοντιών.

 Να μάθουν τις αρρώστιες των δοντιών  

και τρόπους αποφυγής τους.



 Σα παιδιά να δουλεύουν σαν ομάδα , να 

σέβονται τους κανόνες της ομάδας και ο 

ένας τον άλλον.

 Να μάθουν να βουρτσίζουν σωστά και 

τακτικά τα δόντια τους .



 Σα παιδιά να αποκτήσουν θετική στάση 

απέναντι στον οδοντίατρο.

 Να διαλέγουν σωστές τροφές για την 

υγεία τους.



 Βιωματική και ομαδοσυνεργατική μάθηση

 Ελεύθερος συνειρμός (καταιγισμός ιδεών)

 Καλλιτεχνική δημιουργία (ζωγραφική, 

κατασκευές)

 Επισκέπτης ομιλητής(οδοντίατρος)

 υζήτηση

 Παρατήρηση

 Παιγνίδι

 Έρευνα



 Φύλλα εργασίας: Ζωγραφική υγιών και μη 
δοντιών.

 Προβολή βίντεο από την εκπαιδευτική 
τηλεόραση για τις ασθένειες των δοντιών 
«Έργα και ημέρες της κ. Σερηδόνας»  και του 
βίντεο  «Μια φορά ήταν ... η 
ζωή - Σα δόντια»

 Ανάγνωση σχετικών βιβλίων
«Η Δόμα Τερηδόμα και το μυστικό της 
γαμήλιας τούρτας»

« Σοκολάκης και Ζαχαρούλα Τρυποδόμτη»
«Τρέφομαι  σωστά;»

Αρχεία - Φύλλα/Τερηδόνα.mp4
Μια φορά ήταν... η ζωή -  Τα δόντια.mp4
Αρχεία - Φύλλα/Μια φορά ήταν... η ζωή -  Τα δόντια.mp4
Μια φορά ήταν... η ζωή -  Τα δόντια.mp4
Μια φορά ήταν... η ζωή -  Τα δόντια.mp4
Μια φορά ήταν... η ζωή -  Τα δόντια.mp4
Μια φορά ήταν... η ζωή -  Τα δόντια.mp4
Μια φορά ήταν... η ζωή -  Τα δόντια.mp4


 Η χρησιμότητα  και η αξία των δοντιών. 

 Η λειτουργία τους

 Οι εχθροί των δοντιών

 Ποιες οι επιπτώσεις του τρόπου διατροφής στην υγεία των 

δοντιών.

 Ποιος  ο ρόλος της ζάχαρης στην  ανάπτυξή της τερηδόνας;

 Η σημασία της σωστής διατροφής.

 Ποιο είναι το σωστό βούρτσισμα των δοντιών. Πόσες φορές 

πρέπει να γίνεται;

 Σι είναι το φθόριο και η δράση του. Η σημασία της επίσκεψης 

στον οδοντίατρο και  ο προληπτικός έλεγχος.



 Αφόρμηση αποτέλεσε το ενδιαφέρον των 

παιδιών για τη σχέση που έχουν οι 

τροφές που τρώνε  ιδιαίτερα στο σχολείο 

με την υγεία των δοντιών τους. Έτσι 

ξεκινήσαμε μια συζήτηση για την 

Διατροφή. Σα παιδιά κατέθεσαν εμπειρίες 

και διατύπωσαν ερωτήσεις  σχετικά με 

όσα έχουν παρατηρήσει. 





Πρώρη πςμάμρηπη Α1 +Α2

Σρημ πρώρη πςμάμρηπη ξι 
μαθηρέο εμημερώθηκαμ για ριο 
ρρξσέο , ρξ τωριπμό ρξςο πε 
καρηγξρίεο και ρη 
ππξςδαιόρηρα ρηο πωπρήο 
διαρρξσήο πρημ ςγεία μαο 
δίμξμραο ιδιαίρερη έμσαπη πρη 
πρξμαρική ςγεία. Τα παιδιά 
είδαμ εικόμεο ρρξσώμ και 
πςζηρήπαμε για ρημ ανία ρηο 
Μεπξγειακήο Διαρρξσήο 
παίρμξμραο ασξρμή από ρημ 
εικόμα.





Σςζηρήπαμε για ρξ λςπημέμξ και 
ρξ ταρξύμεμξ δξμράκι (θα ρξ 
επενεργαπρξύμε καρά ρμήμα) και 
διαβάπαμε ρξ βιβλίξ » Τρέσξμαι 
Σωπρά;» ρηο Εύαο Καραμρίμξς



Δεύρερη πςμάμρηπη Α1+Α2

Πείραμα με αςγά











Παρατήρηση-Τπόθεση-
υμπέρασμα

Οι καραπρρξσικέο πςμέπειεο όραμ 
δεμ βξςρρπίζξςμε ρα δόμρια μαο 
είμαι νεκάθαρεο πρξ πείραμα με ρα 
αςγά .Τα άππρα αςγά μαο έμειμαμ 
έμα 24ωρξ βςθιπμέμα πε ρπάι, 
παμρζαρόζξςμξ, βύππιμξ και 
κασέ.Τημ επόμεμη μέρα είταμ 
τρωμαριπρεί …Ακξμη και όραμ ρα 
βξςρρπίπαμε δεμ καράσεραμ μα 
ναμαβρξςμ ρξ απρρασρερό λεςκό 
πξς είταμ .
Αο πκεσρξύμε ρώρα πωο ρα αςγά 
είμαι ρα δόμρια μαο …Πόπξ πωπρή 
πςμήθεια είμαι μα μημ ρα 
βξςρπίζξςμε …;Βλέπξςμε πωο 
ακόμη κι έμαο σαιμξμεμικά αθώξο 
τςμόο μπξρεί μα έτει καραπρρξσικά 
απξρελέπμαρα…

ΒΟΤΡΣΙΖΩ ΠΑΝΣΑ ΣΑ ΔΟΝΣΙΑ 
-ΣΟ ΒΡΑΔΙΝΟ ΒΟΤΡΣΙΜΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΗΜΑΝΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΟ ΞΕΧΝΩ…









Σο χαρούμενο και το λυπημένο δοντάκι





 Σο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου είχαμε τη 
χαρά να μας επισκεφτεί ο Οδοντίατρος κος 
Ρόμπερτ Μερτίρης (πατέρας μαθήτριάς 
μας).

 Με απλά, κατανοητά λόγια έδωσε χρήσιμες 
συμβουλές στα παιδιά για τη φροντίδα των 
δοντιών, ενώ απάντησε σε ερωτήσεις 
σχετικές με το θέμα. Όλα τα παιδιά 
παρακολούθησαν με προσοχή τον 
οδοντίατρο και με πολύ ενθουσιασμό 
υποσχέθηκαν ότι πάντα θα φροντίζουν τα 
δοντάκια τους!!











Παρακολουθώντας με πολλή προσοχή





Βρίσκουμε φράσεις που λέμε και έχουν ως θέμα τα δόντια. υζητάμε και εξηγούμε 
πότε τις χρησιμοποιούμε…









 Σαξίδι  στην Καθαρούπολη, στην πόλη 

της υγείας και της καθαριότητας. 

 Εκεί τα παιδιά θα συνειδητοποιήσουν την 

αξία της υγιεινής και θα μάθουν να 

τηρούν τους βασικούς κανόνες της, μέσα 

από πρωτότυπα παιχνίδια και χαρούμενα 

θεατρικά δρώμενα!







 Κάθε φορά που ένα νεογιλό δοντάκι  

«χάνεται»  για να δώσει τη θέση του σε 

ένα καινούριο μόνιμο παρατηρούμε και 

συζητάμε….









 Φτιάξαμε πρωινό στο 
σχολείο και αφού το 

απολαύσαμε 

πλύναμε τα δόντια 
μας 























 Ως υπεύθυνες εκπαιδευτικοί του προγράμματος με 
ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώσαμε πως οι 
μαθητές μας μπορούν να κατατάσσουν τις τροφές 
που καταναλώνουν στις ομάδες τροφών, 
συνειδητοποίησαν ποιες τροφές είναι ωφελιμότερες 
για την καλή σωματική και πνευματική τους 
ανάπτυξη.

 Η ατομική και η στοματική υγιεινή είναι ένας 
σημαντικός παράγοντας όπου αφιερώθηκε 
σημαντικό μέρος του χρόνου  του προγράμματος. 
Ευελπιστούμε να επηρέασε τις διατροφικές και άλλες 
συνήθειες των παιδιών, ιδιαίτερα σε αυτήν την 
τρυφερή ηλικία που διαμορφώνουν συνήθειες μιας 
ζωής.



το διαδίκτυο υπάρχει πλούσιο υλικό για το 
θέμα .Αναφέρουμε ενδεικτικά 

 Πληροφορίες για τη στοματική υγεία των 
παιδιών 5-9 (Οδοντιατρικός ύλλογος 
Αττικής)

 taksiasterati.blogspot.com

 Πυθαγόρειο Νηπιαγωγείο

 http://jvaiopoulou.users.

 Σο αλφαβητάρι των δοντιών (slideshare)

 http://www.kidsactivities.gr

 http://protakia1n.blogspot.gr/

http://jvaiopoulou.users/
http://www.kidsactivities.gr/

