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Φροντίζω τα δόντια μου και το χαμόγελό μου
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Εμφυτεμάτων
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Η ομάδα μας – Δ΄ τάξη
• Γεωργάκη Μαρία
• Ζουρελίδου Ιωάννα
• Καραγιαννίδης Λάζαρος
• Καραμφυλλίδης Λευτέρης
• Καρανικόλα Ελένη
• Κτιστόπουλος Γιώργος
• Λαζαρίδης Γιώργος
• Λιάρος Στέλλιος

• Μάντζιου Μαριάννα
• Μιχαηλίδου Ευστρατία
• Μπογάτσης Γιάννης 
• Ρωσσολάτου Βασιλική
• Φουντουκίδου Αλεξάνδρα
• Χισιρίδου Ευαγγελία

Ο Δάσκαλός μας: Σαρμής Δημήτρης

Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας
Πρεπουτσίδου Γαρυφαλλιά-Μαρία



  

Η τάξη μας 



  

Οι υποομάδες μας

1η: Προσοχή στα δόντια μου

2η: Το Πάουερ  δόντι

3η: Καθαρά δόντια

4η: Ο Σιδεράκιας



  

Τα εμβλήματά μας



  

Το αλφαβητάρι 
της στοματικής υγείας 



  

Το αλφαβητάρι 
της στοματικής υγείας 



  

Το αλφαβητάρι 
της στοματικής υγείας 



  

Το αλφαβητάρι 
της στοματικής υγείας 



  

Το αλφαβητάρι 
της στοματικής υγείας 



  

Το αλφαβητάρι 
της στοματικής υγείας 



  
Μπλε – φούξια  δόντια….!!!

Η ... αποκάλυψη της οδοντικής πλάκας

19-5-2006



  

Βουρτσίζοντας τα μπλε – φούξια  δόντια 
….. στην αυλή!!!



  

Μπλε – φούξια  δόντια …. άσπρα δόντια!!!



  

Πιο άσπρα δόντια….



  

Καθρέπτη καθρεπτάκι μου, 
ποια έχει τα πιο …. άσπρα δόντια!!!



  

Τα καθαρά δόντια είναι ….. άσπρα!!!



  

Η αποκάλυψη εδώ και τώρα!!!



  

Όπλα μας οι οδοντόβουρτσες και οι οδοντόκρεμες

Μια ευγενική προσφορά του σχολείου



  

Ποιος φοβάται την/τον οδοντίατρο;



  

Δε φοβάμαι την οδοντίατρο!

Τα παιδιά 
σε παιχνίδι ρόλων



  

Οδοντίατροι στην τάξη μας

και η αμέριστη συμπαράσταση της Διευθύντριά μας



  

Ο οδοντίατρος, η ασθενής και .. οι γονείς

οδοντιατρικά εργαλεία ζωγραφισμένα στον πίνακα



  

Με τα παιχνίδια ρόλων 
υπερνικώ το φόβο



  

Παραθυνούπολη

Τα παιδιά άλλων σχολείωνΤα παιδιά άλλων σχολείων,,
τα δόντια τους,τα δόντια τους,

η φροντίδα τουςη φροντίδα τους  

και εμείς……!!!και εμείς……!!!

Διάχυση αποτελεσμάτων  
Δήμος Καλαμαριάς 1 και 2  Ιουνίου 2006



  

Η ομάδα μας στην Παραθυνούπολη
ενημερώνει και άλλα παιδιά



  

Η ομάδα μας στην Παραθυνούπολη



  

Εκπαιδεύοντας μικρότερα  παιδιά



  

Ζωγραφίζοντας ανθρωπο-δοντάκια



  

Λίγο από όλα για να θυμόμαστε
 πόσο όμορφα περάσαμε

Φροντίζουμε
 τα δόντια μας 

και το χαμόγελό μας
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