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ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

1ο Δημοτικό Σχολείο 
Κατερίνης



Η Δασκάλα Γκρίτζια Μαρία

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Φωτεινή Χρυσάφη

Τα παιδιά της ΣΤ΄τάξης

Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος



Αξιολόγηση πριν 

την υλοποίηση

 του προγράμματος

 Ερωτηματολόγιο

για τους μαθητές

1



  

Ερωτηματολόγιο

 για τους γονείς

Αξιολόγηση πριν 

την υλοποίηση

 του προγράμματος

2



Γνωριμία της ομάδας

με διαφορετικό τρόπο 
«Η ιστορία του ονόματός μου»

Υλοποίηση του προγράμματος



Γνωριμία με τη στοματική κοιλότητα
και την ανατομία ενός δοντιού



Συνέχεια



 Επίσκεψη στο οδοντιατρείο
 του Κέντρου Υγείας

Μάθημα στοματικής υγιεινής



Οδοντο-στοματολογική
 εξέταση 

Αποκάλυψη  
της οδοντικής πλάκας 



Ασθένειες 
δοντιών και ούλων

Οι μαθητές συγκέντρωσαν 
έντυπο υλικό 

για την ενημέρωσή τους



Ανάγνωση ιστοριών, παραδόσεων και δοξασιών
 σε θέματα που σχετίζονται με τα δόντια

Ζωγραφική
και συζήτηση 

για τις παραδόσεις 
στην Ελλάδα



Κατασκευή οδοντικού φραγμού και χαμόγελου



Οι μαθητές συμπληρώνουν 
ακροστιχίδες και γρίφους που 

σχετίζονται με την μορφολογία 
των δοντιών, τη φροντίδα τους 

και τη χρησιμότητά τους



Οι μαθητές γράφουν και συζητούν
 για μια επίσκεψη στον οδοντίατρο

Η ομαδοκεντρική διάταξη της τάξης



  

Οι μαθητές ακούνε τη λέξη «οδοντίατρος» 
και τη δείχνουν με μία γκριμάτσα

Δυσάρεστα 
συναισθήματα



Και άλλες γκριμάτσες

Θετικά  συναισθήματα
και … σκεπτικισμός



Οι μαθητές ακούνε τη λέξη « Οδοντίατρος»
 και ζωγραφίζουν τα συναισθήματά τους



αλλά … το κάνει 
για το καλό μας !



Δραματοποίηση Ιστορίας σε 3 πράξεις

«Η τερηδόνα επιτίθεται στο δόντι μου»

Ρόλοι

Η ασθενής

Ο οδοντίατρος

Η βοηθός οδοντιάτρου



  

Εξέταση της … πηγής του πόνου

Στο οδοντιατρείο

Επίσκεψη λόγω πόνου

1η πράξη 2η πράξη



Στο οδοντιατρείο

3η πράξη

Η πρόληψη

είναι καλύτερη

από τη θεραπεία



Παράδειγμα

 αξιολόγησης μαθητών 

για το πρόγραμμα



Υπεύθυνοι για την οργάνωση, υλοποίησηΥπεύθυνοι για την οργάνωση, υλοποίηση
και αξιολόγηση του  προγράμματοςκαι αξιολόγηση του  προγράμματος
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