
  

66οο Δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου Δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου
ΣΤ΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 
23 μαθητές 23 μαθητές 
Υπεύθυνη δασκάλα: Σαμίδου ΘεοδώραΥπεύθυνη δασκάλα: Σαμίδου Θεοδώρα
Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας: Γκόγκου ΓιαννούλαΥπεύθυνη Αγωγής Υγείας: Γκόγκου Γιαννούλα

  φροντίζω τα δόντια μου και φροντίζω τα δόντια μου και 
  το  χαμόγελό  μου  το  χαμόγελό  μου  

  βόλτα στο στόμα μας βόλτα στο στόμα μας 
  προβλήματα στο στόμαπροβλήματα στο στόμα
  φροντίδα και αντιμετώπιση    φροντίδα και αντιμετώπιση    
      προβλημάτωνπροβλημάτων            



  

οι ασπίδες των ομάδωνοι ασπίδες των ομάδων                      

ομάδα 1 

ο Οδοντούλης



  

οι ασπίδες των ομάδωνοι ασπίδες των ομάδων                      

ομάδα 2 

οι Τερηδονίτσες



  

οι ασπίδες των ομάδωνοι ασπίδες των ομάδων                      

ομάδα 3 

οι Οδοντοκρεμούλες



  



  

χαμογελώντας βλέπουμε..χαμογελώντας βλέπουμε..

χείλη

δόντια

ούλα



  

.. .. ας πάμε μία βόλτα στο στόμαας πάμε μία βόλτα στο στόμα

έχουμε 32 δόντιαέχουμε 32 δόντια

1     τομείς 1     τομείς 
2     κυνόδοντες 2     κυνόδοντες 
3     προγόμφιοι 3     προγόμφιοι 
4     γομφίοι  ή 4     γομφίοι  ή 

τραπεζίτες τραπεζίτες 



  

από τι αποτελείται το δόντι;από τι αποτελείται το δόντι;                  



  

προβλήματα στο στόμαπροβλήματα στο στόμα

μικρόβια + ζάχαρη = οξύ     μικρόβια + ζάχαρη = οξύ     
                                                                                  
              

              
οξύ + δόντι =οξύ + δόντι =  τερηδόνατερηδόνα

Ι. ΤερηδόναΙ. Τερηδόνα



  

προβλήματα στο στόμαπροβλήματα στο στόμα

τα ούλα τα ούλα 
αρρωσταίνουναρρωσταίνουν

ΙΙ. ΟυλίτιδαΙΙ. Ουλίτιδα

από τα μικρόβιααπό τα μικρόβια



  

πώς φροντίζουμε τα δόντια μας;πώς φροντίζουμε τα δόντια μας;

βούρτσισμαβούρτσισμα

 κάθε δόντι με προσοχή

 δύο φορές την ημέρα

πάντα πριν κοιμηθείς το 
βράδυ



  

πώς φροντίζουμε τα δόντια μας;πώς φροντίζουμε τα δόντια μας;

φθόριοφθόριο
 οδοντόκρεμα

 φθοριούχο διάλυμα

 δισκία

 φθορίωση στον οδοντίατρο



  

πώς φροντίζουμε τα δόντια μας;πώς φροντίζουμε τα δόντια μας;

διατροφήδιατροφή
Επιλέγοντας τις 
υγιεινές τροφές

Μειώνοντας τις 
ζαχαρούχες τροφές



  

πώς μάθαμε για όλα αυτά;πώς μάθαμε για όλα αυτά;



  

επίσκεψη στο κέντρο επίσκεψη στο κέντρο 
προληπτικής ιατρικής προληπτικής ιατρικής 



  

επίσκεψη του οδοντιάτρουεπίσκεψη του οδοντιάτρου
 στο σχολείο στο σχολείο  



  

είδαμε τα μικρόβια στα δόντια μας..



  

..βουρτσίσαμε για να τα διώξουμε..βουρτσίσαμε για να τα διώξουμε



  

και αποκτήσαμε
 αστραφτερό χαμόγελο



  

η αφίσα μας



  

το παραμύθι μας :  το παραμύθι μας :  
το οδοντο-χώριτο οδοντο-χώρι



  

το οδοντο-τράγουδο…το οδοντο-τράγουδο…

        Στον ύπνο μουΣτον ύπνο μου
        το είδα πως έτρωγατο είδα πως έτρωγα
        πάστα και μουπάστα και μου
        τηλεφωνούσε τηλεφωνούσε 
        ο οδοντογιατρός.ο οδοντογιατρός.
        Μου είπε πως σε λίγοΜου είπε πως σε λίγο
        η πλάκα θα δράσει η πλάκα θα δράσει 
        και θα μας προκαλέσεικαι θα μας προκαλέσει
        καταστροφές.καταστροφές.

Και προστάτευα τα δόντια, Και προστάτευα τα δόντια, 
τα δόντια, τα δόντιατα δόντια, τα δόντια
που τα πυροβολούσε που τα πυροβολούσε 
η πλάκα με  ορμή.η πλάκα με  ορμή.
Και προστάτευα τα δόντια, Και προστάτευα τα δόντια, 
τα δόντια, τα δόντιατα δόντια, τα δόντια
με μία οδοντόβουρτσα με μία οδοντόβουρτσα 
σπουδαία πολύ.σπουδαία πολύ.



  

προσπαθήσαμε να το προσπαθήσαμε να το 
τραγουδήσουμε…τραγουδήσουμε…



  

          

Το πρωί μόλις ξυπνήσω
πρωινάκι θα τσιμπίσω
και αφού φάω και αφού πιω
τα δοντάκια θα βουρτσίσω.
 
Το βραδάκι σαν πλαγιάζω
τι πειράζει κι αν νυστάζω
τα δοντάκια μου βουρτσίζω
γιατί έτσι τα φροντίζω. 

μερικά στιχάκιαμερικά στιχάκια

Ελένη Κούρτη Κούρτη

Εύα Αυγερινάκη



  

Οδοντο-παιχνίδιαΟδοντο-παιχνίδια



  

έκθεση των έργων στο πάρκοέκθεση των έργων στο πάρκο



  

χαμογελάστε.. κάνει καλό!!χαμογελάστε.. κάνει καλό!!
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