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Οι συντελεστές του 
προγράμματος

 Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας
Δημήτριος Καπετανάκης

Τα 26 νήπια
Η Νηπιαγωγός Ελένη Παπαδοπούλου



  

Χαιρετισμός Διευθυντή ΠΕ Ν. Ημαθίας
 

Με μεγάλη χαρά υποδεχτήκαμε στην περιοχή μας την προσπάθεια 
της Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ  για το στήσιμο του δικτύου Αγωγής 
Υγείας με θέμα τη Στοματική Υγιεινή. 

Το εν λόγω θέμα αποτέλεσε και αποτελεί για τις καινοτόμες δράσεις 
της Αγωγής Υγείας στο Νομό Ημαθίας αντικείμενο πρώτης προτεραιότητας.

 Η στήριξη  και επέκταση τέτοιου είδους δράσεων είναι  αναγκαίο 
καλό για την προώθηση τόσο των σκοπών  του σημερινού σχολείου όσο και 
για την αλληλεπίδραση σχολείου και εκπαιδευτικών-πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων. 

Πιστεύω ότι με την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και την 
αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας των συντελεστών του, θα 
πετύχουμε το ζητούμενο που είναι η ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης  από την προσχολική ηλικία ως το τελευταίο πανεπιστημιακό 
εξάμηνο.

 Εύχομαι και προσδοκώ την επανάληψή του με  διευρυμένη μορφή.
 Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές του δικτύου  «Φροντίζω τα 

δόντια μου και το χαμόγελό μου».
 
                                                     Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΕ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
                                                   ΝΤΑΜΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



  

Η παρεούλα μας 



  

Το αλφαβητάρι της στοματικής υγείας



  

Παίζοντας
 με πλαστελίνη

Ούλα, δόντια και … 
σφραγίσματα



  

Τα ανθρωπόμορφα γραμματάκια μας



  

Κι΄ άλλα ανθρωπόμορφα γραμματάκια



  

Τα έργα μας



  

Ζωγραφίζοντας 
χρωματιστά 

μαργαριτάρια



  

Επιτραπέζιο παιχνίδι 



  

Συνθήματα που μεταφέρουν 
τα χάρτινα ανθρωπάκια

ΟΧΙ ΓΛΥΚΑ
 … ανάποδα



  

Δραστηριότητα κολάζ

Τα καθαρά δόντια 
εξασφαλίζουν … αστραφτερά χαμόγελα



  

Αναγνωρίζοντας τα τρόφιμα



  

Ζωγραφίζοντας
 χαρούμενα σπιτάκια - δόντια



  

Ζωγραφίζοντας το σπιτάκι
 του άρρωστου δοντιού 



  

Ζωγραφίζοντας
 το σπιτάκι του φόβου



  

Δε φοβάμαι τον οδοντίατρο

Παιχνίδια ρόλων

Φοβάμαι τον οδοντίατρο



  

Η βαφή των δοντιών 
αποκάλυψε τα μικρόβια



  

Η εκπαίδευση στο 
βούρτσισμα των δοντιών



  

Εκπαιδεύοντας το μοντέλο

στο …
 δάγκωμα !



  

Τα …μικρόβια προσπαθούν να 
τρυπώσουν ανάμεσα στα δόντια



  

Ο χορός των μικροβίων



  

Η Φρουτοπαρέα αποχαιρετά
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