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Κριτήρια επιλογής του θέματος

Επέλεξα το θέμα επειδή εκτός από 
δασκάλα είμαι και οδοντίατρος, οπότε είμαι 
ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε ό,τι αφορά τη 
στοματική υγεία. 

Ταυτόχρονα, ένιωθα πως οι γνώσεις μου 
με βοηθούν στο να μπορώ να εξηγήσω στα 
παιδιά με ακρίβεια, αλλά και κατανοητό τρόπο, 
για την αξία της στοματικής υγιεινής, να λύσω 
τις απορίες τους και να τα ενεργοποιήσω.



• τη στοματική κοιλότητα, τα δόντια και
τη σημασία τους για τον άνθρωπο

• τις τροφές που καταστρέφουν την οικολογική 
ισορροπία του στόματος 

• τις νόσους των δοντιών και ούλων 
• τις διαιτητικές τους συνήθειες και τον τρόπο 

βελτίωσής τους 
• τον σωστό τρόπο βουρτσίσματος των δοντιών 
• την αξία της τακτικής επίσκεψης στον οδοντίατρο 

Στόχοι προγράμματος

Τα παιδιά να γνωρίσουν:



1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
 Δημιουργία ομάδων, δέσιμο της ομάδας, 

παιχνίδια γνωριμίας



2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
 Εισαγωγή στο θέμα, συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου αρχικής αξιολόγησης



• Τι χρειάζονται τα δόντια;
• Πώς είναι ένα δόντι; Πόσα δόντια έχουμε;
• Όλα τα δόντια στο στόμα μας κάνουν την ίδια 

δουλειά;
• Τι παίζει σημαντικότερο ρόλο η ποσότητα ή 

η συχνότητα λήψης ζαχαρούχου τροφής; 
• Πώς χαλάει το δόντι;
• Πώς γίνεται το σωστό βούρτσισμα;
• Πόσο διαρκεί το σωστό βούρτσισμα;
• Πώς νιώθεις όταν πας στον οδοντίατρο;
• Πότε πρέπει να επισκέπτεσαι τον οδοντίατρο;

3η-7η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
Ανάπτυξη του κυρίως θέματος



Τρόπος πραγμάτωσης
 Οι ερωτήσεις δίνονται μια-μια (προβληματισμός, συζήτηση 

ομαδική, διατύπωση απόψεων). Ανακοίνωση εν συντομία 
στην τάξη.

 Σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων για την κάθε ερώτηση 
προς ανακάλυψη της σωστής απάντησης με τη βοήθεια του 
δασκάλου (παρατήρηση, συζήτηση, παιχνίδια ρόλων, 
δραματοποιήσεις, αυτενέργεια, ανταλλαγή εμπειριών).  

 Συμπλήρωση του δασκάλου στα όσα ανακάλυψαν τα 
παιδιά και λύση τυχόν αποριών. Παράλληλα ανατρέχει στις 
αρχικές απόψεις των παιδιών και τις συγκρίνει με την 
τελική. 

 Νέα σειρά δραστηριοτήτων για την κάθε ερώτηση προς 
εμπέδωση των όσων ανακάλυψαν και έμαθαν (κατασκευές  
με πλαστελίνες, ζωγραφική, κολάζ, συγγραφή ποιημάτων, 
ιστοριών, ανάγνωση παραμυθιών, σχολιασμός ταινιών, 
παιχνίδια ρόλων).

 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου τελικής αξιολόγησης.



8η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Τα παιδιά κατασκευάζουν αφίσες



Ετοιμάσανε διαφημίσεις
για  οδοντόκρεμες



Πόσα δόντια έχει ο καθένας μας  
στο στόμα του;

Μετρήσανε τα δόντια  τους 
και βρήκανε ότι 
οι περισσότεροι 

είχαν 24  !!!



Γράψανε ένα ποίημα για τα δόντια



Το ημερολόγιο βουρτσίσματος



Οι εχθροί και οι φίλοι των δοντιών



Τα συνθήματα



Κατασκευή κολλάζ



Παιχνίδι ρόλων
με ποδιά, γάντια, σπάτουλα, καθρέπτη

Φέραμε το παιδί μας

για μια φθορίωση
Φέραμε το παιδί μας

επειδή πονάει το δόντι του



Παιχνίδι ρόλων

Η ενημέρωση 
των γονέων

Η ετοιμασία

Η εξέταση



Οι … πονεμένοι επισκέπτονται
 τον οδοντίατρο



Το πριν Το μετά 

Βουρτσίσαμε τα δόντια μας 
μετά την αποκάλυψη των μικροβίων



Βγάζουμε … 
γλώσσα

στα μικρόβια



Αγορίστικα
χαμόγελα



Κοριτσίστικα 
χαμόγελα



Το τελικό μας 
δημιούργημα

Συνδυάσαμε 
χαρτοκοπτική, 

ζωγραφική, 
πλαστελίνη και 

κολλάζ



Αξιολόγηση

 Τα παιδιά διασκέδασαν αφάνταστα με όλες τις 
δραστηριότητες. Η ώρα της αγωγής υγείας ή αλλιώς 
του παιχνιδιού ήταν η αγαπημένη τους ώρα. 

 Από τη σύγκριση των ερωτηματολογίων αρχικής και 
τελικής αξιολόγησης φαίνεται ότι τα παιδιά έμαθαν 
πολλά.

 Αν τέτοια προγράμματα μπορούσαν να εφαρμόζονται 
κάθε χρόνο, αλλά και σε μεγαλύτερο αριθμό παιδιών, 
σίγουρα τα αποτελέσματα θα ήταν εμφανή και η 
στοματική εικόνα των παιδιών θα ήταν σημαντικά 
βελτιωμένη.
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