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Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

Δραστηριότητα 1

Ασπροδόντης Σκυλοδοντάκιας
Ασπροδοντούλα Στραβοδόντης

Δοντούλης Σφραγισματοδιωχτούλα

Ισιοδόντα Σφραγισματάκιας
Μαστιχούλα χωρίς ζάχαρη Τερηδόνας
Μικροβιοφαγούλα Τερηδονούλα
Οδοντούλα Τερηδονοκτόνος

Οδοντάκιας R10 Τραπεζούλης

Οδοντοστοιχία Τραπεζίτης
Ουλίτιδα Φθοριούχος



  

Γνωριμία με τη στοματική κοιλότητα 

Δραστηριότητα 1

Μαθαίνω
την ορολογία

Μαθαίνω 
τα αίτια των 
νόσων 



  

Το γενεαλογικό δέντρο των δοντιών της οικογένειάς μου 

Δραστηριότητα 2

Ο τρόπος 
φροντίδας
των δοντιών
από γενιά
σε γενιά



  

Διατροφή και στοματική υγεία

Δραστηριότητα 3

Το σωστό
πρωινό γεύμα

Καταγραφή 
προϊόντων 
κυλικείου

Επίσκεψη
σε γειτονικό 
Supermarket
για επιλογή 
σωστής 
οδοντόβουρτσας
και οδοντόκρεμας 



  

Η κρυμμένη ζάχαρη

Δραστηριότητα 4

Θερμιδομέτρηση 
πρωινού 
γεύματος

Συμπλήρωση 
ατομικά του
«ρολογιού της 
ζάχαρης» 
επί 6 μέρες

Καταγραφή 
προϊόντων
του σπιτιού με 
υποκατάστατα 
της ζάχαρης



  

Τα όπλα μας – πολυεπίπεδη πρόληψη

Δραστηριότητα 5

Μαθηματικά, 
μάθημα 
ποσοστών 
Υπολογισμός 
περιεκτικότητας 
σε ζάχαρη.

Παντομίμα για 
τους ρόλους του 
σάλιου, φθορίου, 
οδοντόβουρτσας,
υποκατάστατων 
ζάχαρης



  

Δημοσκόπηση γνώσεων

Δραστηριότητα 5

Δείγμα 90 παιδιών
Ε΄και Στ΄τάξης



  

Οι φοβίες μας

Δραστηριότητα 6

Συμπλήρωση
του φύλλου 
εργασίας «Φοβάμαι»

Συζήτηση που στοχεύει
στη συνειδητοποίηση
μέσα από τη σύγκριση
με τους άλλους



  

Πώς νοιώθω για τον οδοντίατρο

Δραστηριότητα 7



  

Πώς νοιώθω για τον οδοντίατρο

Δραστηριότητα 7



  

Δραστηριότητα 8

«Φοβάμαι μη πονέσω - Γίνομαι χλωμός»
«Νοιώθω άγχος και βιάζομαι – Αλλά στο τέλος, το ευχαριστιέμαι 
κιόλας !!» 
«Πριν καθήσω, ρωτάω τον οδοντίατρο αν θα πονέσω – Μου 
απαντάει πάντα ειλικρινά»
«Όταν είναι να πάω, τρέμω ολόκληρη – Εκτός αν είναι να κάνω 
φθορίωση»
«Νοιώθω πολύ άβολα όταν ο οδοντίατρος κοιτάει τα δόντια μου»

Περιγραφή συναισθημάτων για την επίσκεψη στο οδοντιατρείο



  

Παιχνίδια ρόλων 

Δραστηριότητα 8



  

Στοματική υγεία και λογοτεχνία 

Δραστηριότητα 9

Ανάγνωση
βιβλίων σχετικού 
περιεχομένου

Δραματοποίηση



  

Δραστηριότητα 9

Συγγραφή παραμυθιού «Το πάθημα της Σοκολατένιας»    
  

… Σε όλη την αποικία των μικροβίων, τα πιο διάσημα 
μικρόβια ήταν η Κοκακολίτσα και η Φαντούλα. 

… Στη χώρα που ζούσαν τα μικρόβια είχε από καιρό αρχίσει 
εμφύλιος. Από τη μια το σάλιο και οι στρατιώτες του και 
από την άλλη τα ζαχαρωτά με τις ατέλειωτες στρατιές 
τους. Οι Σαλιοστρατιώτες και ο στρατηγός τους δεν 
μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα, γιατί ήταν λιγότεροι.

… Πολλά χιλιόμετρα μακριά, τα δυο μικρόβια με τις 
οικογένειές τους χαίρονταν την ελευθερία τους έξω από 
το βρώμικο στόμα της Σοκολατένιας.



  

Ασκήσεις θάρρους

Δραστηριότητα 10

Προσωπικές 
εμπειρίες γονέων 
από την πρώτη 
επίσκεψη στον 
οδοντίατρο

Παιχνίδι
«Ποιος φοβάται 
το λαβύρινθο»



  

Ο οδοντίατρος στο σχολείο μας 

Δραστηριότητα 11



  

Δραστηριότητα 11

Αποκάλυψη της οδοντικής πλάκας 



  

Δραστηριότητα 11

Εκπαίδευση στο βούρτσισμα των δοντιών 



  

Δραστηριότητα 11

Βούρτσισμα των δοντιών στην αυλή
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