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Η πρώτη μας συνάντησηΗ πρώτη μας συνάντηση

                Τα παιδιά συζητούν και αποφασίζουνΤα παιδιά συζητούν και αποφασίζουν



  

Γράφουν σχετικά …Γράφουν σχετικά …

      αφού μελέτησαν αφού μελέτησαν 
προσεκτικά …προσεκτικά …



  

Η δεύτερη συνάντησή μαςΗ δεύτερη συνάντησή μας
          Τα παιδιά … βουρτσίζουν τον Τα παιδιά … βουρτσίζουν τον 

οδοντικό φραγμό οδοντικό φραγμό 



  

Οι μαθητές αναζητούν το Οι μαθητές αναζητούν το 
οδοντο-παρελθόν τουςοδοντο-παρελθόν τους

    Συζητούν τα Συζητούν τα 
αποτελέσματααποτελέσματα



  

Η τρίτη μας συνάντησηΗ τρίτη μας συνάντηση

Δυο νόσοι με το ίδιο αίτιο:Δυο νόσοι με το ίδιο αίτιο:
  τερηδόνα και ουλίτιδα τερηδόνα και ουλίτιδα 



  

Διατυπώνουν την γνώμη τους…Διατυπώνουν την γνώμη τους…

Αναζητούν απαντήσεις …Αναζητούν απαντήσεις …



  

Η τέταρτη συνάντηση μαςΗ τέταρτη συνάντηση μας

Η ζάχαρη στη διατροφή μαςΗ ζάχαρη στη διατροφή μας



  

Το ρολόι της ζάχαρηςΤο ρολόι της ζάχαρηςΤο ημερολόγιο διατροφήςΤο ημερολόγιο διατροφής



  

Η πέμπτη συνάντηση μαςΗ πέμπτη συνάντηση μας

Τα όπλα μαςΤα όπλα μας



  

Τα δόντια μας ! Τα δόντια μας ! 
Είναι πολύτιμα σε όλους μαςΕίναι πολύτιμα σε όλους μας



  

Η έκτη μας Η έκτη μας 
συνάντησησυνάντηση



  

Η έκτη μας συνάντησηΗ έκτη μας συνάντηση



  

ΚατασκευέςΚατασκευές

αφίσαςαφίσας

κολλάζκολλάζ



  

Η έβδομη συνάντησή μαςΗ έβδομη συνάντησή μας
Τα οδοντικά ατυχήματα - Δραματοποίηση   



  

Ο συμμαθητής μας 
… απαλλάχθηκε από έναν νεογιλό γομφίο

 την ώρα που παίζαμε 
για τα οδοντικά ατυχήματα



  

Απαντούν σε ερωτήσεις
και τις επεξεργάζονται



  

Η όγδοη συνάντηση μαςΗ όγδοη συνάντηση μας
Με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας 
μιλήσαμε για τα συναισθήματα
που  μας προκαλούν 
διάφορες  εικόνες



  

Γράψαμε ιστορίες σχετικές 
με το φόβο για τον οδοντίατρο 



  

και τις δραματοποιήσαμεκαι τις δραματοποιήσαμε



  

Οι μαθητές γράφουν 
πώς πέρασαν



  

Επιθυμούν να επαναληφθεί 
το πρόγραμμα 



  

Η ένατη συνάντηση μαςΗ ένατη συνάντηση μας
Η επίσκεψη των οδοντιάτρων Η επίσκεψη των οδοντιάτρων 

που τόσο περιμέναμεπου τόσο περιμέναμε



  

Η ένατη συνάντηση μαςΗ ένατη συνάντηση μας
Συζητήσαμε για το τι είναι η οδοντική 

μικροβιακή πλάκα και πώς την 
αποκαλύπτουμε με την ειδική βαφή.



  

Τα λευκά χαμόγελα μετά το  βούρτσισμα



  

Είχε μεγάλη επιτυχία 
το θεατρικό παιχνίδι 
όπου ο φαφούτης 
παππούς ζητά από 
την οδοντίατρο
 μια καινούργια 
μασέλα για τον ίδιο
 και προληπτικά 
μέτρα για τον εγγονό 
του, προκειμένου  να 
μη χάσει ποτέ τα δικά 
του δόντια.

Η επίσκεψη στο οδοντιατρείο



  

Η οδοντο-στοματολογική εξέταση
… με το ειδικό κάτοπτρο !!!



  

Η τελευταία μας συνάντησηΗ τελευταία μας συνάντηση

Εδώ σας χαιρετούμεΕδώ σας χαιρετούμε



  

Η Αφίσα μας
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