
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

<<Φροντίζω τα δόντια μου 
και το χαμόγελό μου>>

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006

Τμήμα: Β1
              Μαθητές: 26 



  

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

• Αξιολόγηση προγράμματος
• Φύλλα εργασίας μαθητών
• Δραστηριότητες στην αίθουσα
• Ζωγραφιές
• Παραμύθια – ποιήματα – παροιμίες 
• Φωτογραφίες
• Αφίσα 



  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑΤΟΣ
•  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΓΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ

•     
•   ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  2005-2006

• Σχολική μονάδα  9ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου
• Θέμα: Φροντίζω τα δόντια μου και το χαμόγελό μου

• Υπεύθυνη προγράμματος: Ζηνωνίδου Χριστίνα
• Τάξη: Β 1    μαθητές: 26

• Σκοπός του προγράμματος ήταν η κατάκτηση βασικών γνώσεων σχετικά με τη στοματική υγεία και η κατανόηση 
των προληπτικών μέτρων με τη χρήση των οποίων εξασφαλίζεται η στοματική υγεία.

• Στόχοι του προγράμματος ήταν
• να υιοθετήσουν τα παιδιά σωστές συνήθειες στοματικής υγιεινής

• να αντικαταστήσουν τις λανθασμένες επιλογές διατροφής με υγιείς επιλογές
• να αναζητούν χωρίς φόβο από τους υπεύθυνους (οδοντίατρους) φροντίδα

• Δραστηριότητες
• από το πρόγραμμα Α, Β, Γ φροντίζω τα δόντια και το χαμόγελό μου, χρησιμοποιήθηκαν κάρτες με ασκήσεις 

και δραστηριότητες όπου τα παιδιά έμαθαν να ξεχωρίζουν τα είδη δοντιών και τα ανατομικά τους στοιχεία
• επισκεφθήκαμε το φαρμακείο της γειτονιάς όπου παρουσιάστηκαν από την φαρμακοποιό τα πιο εύχρηστα και 

κατάλληλα προϊόντα(οδοντόκρεμες ,φθοριούχα διαλύματα , οδοντικό νήμα κ. ά.)
• οργανώσαμε πρωινό της αρεσκείας των παιδιών έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφών 

.Κατασκεύασαν τα παιδιά (κολάζ) διατροφικές πυραμίδες και αναρτήθηκαν σε μορφή πίνακα συμβουλές σωστής 
συμπεριφοράς στο τραπέζι

• διαβάσαμε ιστορίες σχετικά με τα δόντια και δημιούργησαν τα παιδιά δικά τους παραμύθια –ιστορίες-στίχους-
ζωγραφιές

• κατασκευάστηκε αφίσα με κείμενα των παιδιών ένα για κάθε γράμμα της αλφάβητου 
• Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του οδοντίατρου  ο οποίος έδειξε στα παιδιά το σωστό τρόπο βουρτσίσματος των 

δοντιών τους  αποκάλυψε την οδοντική πλάκα με ειδική χρωστική και τους εξήγησε τις βλαβερές συνέπειες- 
αρρώστιες  αυτής (τερηδόνα-ουλίτιδα κ.ά. 

• A ξ ι ο λ ό γ η σ η
• Με το πέρας του προγράμματος τα παιδιά έχουν αυξήσει τις γνώσεις τους γύρω από το θέμα της στοματικής 

υγείας , υιοθέτησαν σωστές συνήθειες (βούρτσισμα , έλεγχο ).Με την ομαδική εργασία , συνεργασία και 
συλλογικότητα τα παιδιά  ανέλαβαν  πρωτοβουλίες και ενίσχυσαν την αυτοεκτίμησή τους  και διερεύνησαν  ως 

ομάδες το φόβο τους προς τον οδοντίατρο.



  

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Κλικ εδώ για επόμενη διαφάνεια



  



  



  



  



  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ



  

ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ



  

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – ΠΟΙΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ



  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



  

Α Φ Ι Σ Α
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