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1. Πρώτη επαφή
με το θέμα του προγράμματος

Γενική 
συζήτηση
για το θέμα

Προσωποποίηση 
δοντιών

Συμπλήρωση 
ερωτηματολογίου
αξιολόγησης



  

Προσωποποίησαν γράμματα



  

Και άλλα γράμματα



  

2. Γνωριμία με τη στοματική κοιλότητα

 Παρατήρησαν 
προπλάσματα δοντιών 
που υπήρχαν στο 
σχολείο

 Συμπλήρωσαν κάρτες 
ασκήσεων

 Κάθε μαθητής 
κατέγραψε τα δόντια του 
διπλανού του



  

Κατασκεύασαν
κι έπαιξαν ένα παιχνίδι
 

 



  

3. Διατροφή και στοματική υγεία (1)

 Συσχέτισαν τη στοματική 
υγεία με τη σωστή διατροφή.

 Κατέγραψαν για ένα τριήμερο 
την ποσότητα ζάχαρης που 
προσέλαβαν με βάση τον 
πίνακα ζάχαρης.

 Έγραψαν συνθήματα για τη 
σημασία της σωστής 
διατροφής στη στοματική 
υγιεινή.

Κατασκεύασαν κι 
έπαιξαν το 
παιχνίδι «φιδάκι»



  

Διατροφή και στοματική υγεία (2)

 Διαβάσαμε το παραμύθι
    « Η ιστορία του δοντιού
     Πίκι- Πίκι»
 Κατασκεύασαν κολλάζ



  

4. Γνωριμία με τις νόσους του στόματος 

 Συζήτηση, θεωρητική, για τις νόσους
 Διαβάσαμε το κείμενο του Ευγ. Τριβιζά «Η κυρία 

Τερηδόνα» 
 Έγραψαν την ιστορία «Η Οδοντούπολη»,
     την οποία δραματοποίησαν



  

Η Οδοντούπολη

   Κάποτε σε μια χώρα 
που τη λέγανε  
Οδοντούπολη ζούσαν 
οι Δοντούληδες και οι 
Δοντούλες.

   Ζούσαν χαρούμενοι κι 
ευτυχισμένοι.



  

Ώσπου κάποια μέρα
έφτασε στη χώρα τους ο 
Ζαχαρένιος, 
ένα γλυκό αγόρι φορτωμένο
με πολλά ζαχαρωτά, καραμέλες,
μαστίχες, σοκολάτες, 
γλειφιτζούρια,
παγωτά, τούρτες……..

Η επίσκεψη του Ζαχαρένιου



  

Οι Δοντούληδες έτρεξαν να δοκιμάσουν
 όλες τις λιχουδιές

Τους άρεσαν τόσο πολύ, 
που πολλές φορές την 
ημέρα έτρωγαν κάθε είδους 
λιχουδιά.
Το βράδυ ευχαριστημένοι 
έπεφταν για ύπνο.
Για πλύσιμο δοντιών, ούτε 
κουβέντα !!! 



  

Ξαφνικά έφτασαν στη χώρα τους, κάτι 
παράξενα 
ανθρωπάκια με μαύρες μακριές μύτες και 
τερατάκια, τα μικρόβια, μαζί με μια άσχημη
μαυροντυμένη γυναίκα, την Τερηδόνα. 
Η Τερηδόνα φορούσε ένα μαύρο στέμμα 
και τα μικρά τερατάκια, τα μικρόβια τη 
φώναζαν Δόνα Τερηδόνα. 

Τα τερατάκια, τα μικρόβια



  

Τα τερατάκια – μικρόβια άρχισαν δουλειά 

   Γυρνούσαν από δόντι σε 
δόντι και με τις 
σουβλερές μύτες τους 
άρχισαν να μαυρίζουν 
και να ροκανίζουν τους 
Δοντούληδες και τις 
Δοντούλες.



  

Η Δόνα Τερηδόνα 
παρατηρούσε και γελούσε σατανικά 



  

Σε λίγο καιρό τα 
δόντια
ήταν άρρωστα και
δεν είχαν όρεξη
για τίποτε.

Ήταν πολύ 
δυστυχισμένα…

Τα δόντια άρχισαν να μη νοιώθουν καλά



  

Ώσπου, είδαν να καταφτάνει στην  Οδοντούπολη 
μια πολύ παράξενη παρέα 

Ένας κύριος με άσπρη ρόμπα, 
ο Οδοντίατρος, 
μια τεράστια βούρτσα, 
ένα μεγάλο σωληνάριο, 
την οδοντόκρεμα, 
ένα τεράστιο μπουκάλι, 
το στοματικό διάλυμα 
κι ένα κουβαράκι κλωστή, 
το οδοντικό νήμα.



  

Μόλις έμαθαν 
τα κακά νέα
για τους 
Δοντούληδες
και τις Δοντούλες, 
έτρεξαν να
βοηθήσουν.
Ήξεραν πολύ καλά 
τι να κάνουν.



  

Η Δόνα Τερηδόνα και η παρέα της 
μόλις είδαν τους νέους επισκέπτες,
έχασαν το χρώμα τους. 
Κοκκίνισαν, πρασίνισαν, μαύρισαν
κι άρχισαν να απομακρύνονται  
από την Οδοντούπολη τρέχοντας.

Δόνα Τερηδόνα



  

Τώρα ο οδοντίατρος και η παρέα του 

είχαν πολλή δουλειά να κάνουν!

Έδειξαν
στους Δοντούληδες 
και στις Δοντούλες 
πώς μπορούν να 
καθαρίζουν τα δόντια 
τους με την 
οδοντόβουρτσα, 
και το οδοντικό νήμα.



  

Από τότε ήταν 
όλοι
καθαροί και υγιείς.
Η Δόνα Τερηδόνα
και η παρέα της
δεν ξανατόλμησαν 
να εμφανιστούν
στην 
Οδοντούπολη. 

Και ζήσανε αυτοί καλά
κι εμείς καλύτερα…



  

5. Απομυθοποίηση του Οδοντίατρου (1) 

Επίσκεψη 
στο Κ. Υγείας



  

Απομυθοποίηση του Οδοντίατρου (2)

   Διαβάσαμε τα παραμύθια
  «Το ελεφαντάκι έχει 

πονόδοντο»
 «Δε φοβάμαι τον 

οδοντογιατρό» 
(δραματοποίηση σε 
διάφορες  εκδοχές: 
οδοντίατρος αγενής, 
ασθενής φοβητσιάρης ) 



  

Δε φοβάμαι τον οδοντίατρο



  

Οδοντίατρος αγενής, ασθενής φοβητσιάρης



  

6.Πρόληψη

 Η αποκάλυψη των 
μικροβίων 

 Η δραστηριότητα 
έγινε παρουσία 
του επισκέπτη 
οδοντιάτρου



  

Το σωστό βούρτσισμα



  

7. Αξιολόγηση

Συμπλήρωσαν ξανά το 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και 
βγάλαμε τα συμπεράσματά μας
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