
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Υπεύθυνη   Εκπαιδευτικός:   Παπάζογλου  Ιουλία 

 Τάξη:   Α΄ 

 Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν:   22   (Αγόρια: 15, Κορίτσια: 7) 

 Σχολείο:   1ο  ∆ημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας 

 Σχολικό έτος:   2014- 2015 

 ∆ιάρκεια υλοποίησης:   3 μήνες 



 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σκοπός  του  προγράμματος  είναι  η  ενίσχυση  της  επιθυμίας  και  της  ικανότητας  να  

φροντίζουν  τα  παιδιά  σωστά  και  αποτελεσματικά  τα δόντια  τους. 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές τα δόντια τους· και  να μάθουν να τα ονομάζουν. 

 

 Να γνωρίζουν τις ασθένειες των δοντιών και τον τρόπο προφύλαξής τους  από αυτές. 

 

 Να μάθουν το σωστό τρόπο βουρτσίσματος και τα είδη που είναι  απαραίτητα για τη 

σωστή περιποίηση  των  δοντιών.  

 

 Να εντοπίσουν τα λάθη της διατροφής τους  που ευθύνονται  για την κακή  κατάσταση 

των δοντιών τους και να μάθουν να τα  αποφεύγουν. 

 
 

 Να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της επίσκεψής τους στον οδοντίατρο. 

 

 Να υιοθετήσουν υγιεινές στάσεις & συμπεριφορές,  δηλαδή  το σωστό και συχνό 

βούρτσισμα των δοντιών. 

 

 Να μάθουν να ερευνούν και να εργάζονται ομαδικά. 

 

 Να εκφραστούν δημιουργικά  μέσα  από την  αισθητική  αγωγή  και  το  παιχνίδι. 

 

 

 

 



 

ΕΠΙΛΟΓΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ 

Αποφασίσαμε  να  ασχοληθούμε  με  τη  στοματική  υγιεινή  με  αφορμή  τη  συχνή  αναφορά  

των  παιδιών  στην  τάξη  για  την  αλλαγή  των  νεογιλών  δοντιών  τους. Ακολούθησε  

συζήτηση  στην  τάξη, όπου  οι  μαθητές/τριες  πρότειναν  και  αποφάσισαν  να  ασχοληθούμε  

με τα  εξής  επιμέρους  θέματα: 

 

•  Τα δόντια του ανθρώπου 

•  Οι εχθροί των δοντιών 

•  Η φροντίδα των δοντιών 

•  ∆ιατροφικές συνήθειες για υγιή δόντια 

 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η μεθοδολογία του προγράμματος βασίζεται στην  ομαδοσυνεργατική, διαθεματική  και  

βιωματική μάθηση  με  την ενεργητική  συμμετοχή των μαθητών ως εξής: 

 

 Συζήτηση: μεταξύ εκπαιδευτικού – μαθητών αλλά και μαθητών μεταξύ τους, γύρω από 

ένα θέμα, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 Καταιγισμός  ιδεών: με στόχο την ενθάρρυνση των μαθητών και τη δημιουργική 

έκφραση στη διερεύνηση του θέματος. 

 Ατομικές  εργασίες 

 Ομαδικές  εργασίες: οι μαθητές κατανεμημένοι σε μη ομοιογενείς ομάδες 

συνεργάζονται, ανταλλάσσουν  απόψεις, λαμβάνουν  αποφάσεις, επιλύουν  

προβλήματα. 

 Παιχνίδι  ρόλων: οι μαθητές υποδύονται συγκεκριμένους ρόλους. Ξεκινώντας από τις 

υπάρχουσες γνώσεις αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον και οικοδομούν νέες γνώσεις. 

 Παιδαγωγικά  παιχνίδια 

 Χρήση  οπτικοακουστικού  υλικού 

 ∆ραστηριότητες ελεύθερης έκφρασης (δραματοποίηση,  κατασκευές, ζωγραφική) 



Η  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΤΗΣ  ΤΑΞΗΣ 

Το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  υλοποιήθηκε από  τους  15  μαθητές και  τις  7  μαθήτριες  του  

τμήματος  Α1  του  1ου  ∆ημοτικού  Σχολείου  Αλεξάνδρειας: Αγγελόπουλος  ∆ημήτρης, Αδήλ  

Ογλού  Αλή, Αντωνιάδης  Σωτήρης, Βαφοπούλου  Γεωργία, Βλαχάβα  Πολυξένη, Γκλαβίνα  

Θάλεια, Γκουρτζάς  Βαγγέλης, Γιοβανόπουλος  Θωμάς, Γρηγοριάδου Κωνσταντίνα, ∆ούμπη  

Γεωργία, ∆όμος  Χρήστος, ∆ούνας  Θανάσης, Ζουμπουλάκη  Μαριάννα, Ηλία  Βιολέτα, 

Θεοδωρίδης  Κυριάκος, Ιωαννίδης  Κώστας, Καπετάνου  Χριστόφορος, Καραβιώτης Σωτήρης, 

Καπατζάς  Χρήστος, Καραγιάννης  Κωστής, Καραγιάννης  Χαράλαμπος, Σούλι  Αμαρίλντο. 

Υπεύθυνη  εκπαιδευτικός:  Παπάζογλου  Ιουλία 

 

ΑΡΧΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Αφόρμηση  αποτέλεσε  το  βιβλίο  του  Ευγένιου  Τριβιζά  «Η  ∆όνα  Τερηδόνα  και  το  

μυστικό  της  γαμήλιας τούρτας». Ακολούθησε  συζήτηση  στην  τάξη.  

 

 

 

 



Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στις απαραίτητες καθημερινές συνήθειες για τη φροντίδα των 

δοντιών μας όπως αυτές προέκυψαν από την ανάγνωση του παραμυθιού (καθημερινό 

βούρτσισμα των δοντιών, συχνές επισκέψεις στον οδοντίατρο, αποφυγή  γλυκών). 

Τα  παιδιά  διατύπωσαν  τις  προτάσεις  τους  για  τα  θέματα  με  τα  οποία  θα  ήθελαν  να  

ασχοληθούν  και  τις  καταγράψαμε: (καταιγισμός  ιδεών) 

 Να  μάθουμε  για  τα  δόντια  µας  

 Να  παίξουμε  τον  οδοντίατρο 

 Να  μάθουμε  γιατί  χαλούν  τα  δόντια  µας 

 Να  μάθουμε  τι  πρέπει  να  τρώμε 

 Να  ζωγραφίσουμε  τα  δόντια 

 Να  διαβάσουμε  

 Να  κάνουμε  αφίσα  

 Να  παίξουμε  παιχνίδια 

 Να  τραγουδήσουμε   

 

Έπειτα ζητήθηκε από τα παιδιά να φέρουν εικόνες, βιβλία  και  πληροφορίες  για  τα  δόντια. 

Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί η γωνιά των  «Μικρών  οδοντιάτρων», όπου  

συμφωνήσαμε  να  συγκεντρώνουμε  τις  εργασίες  μας  και  τις  κατασκευές  μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΛΩΣΣΑ 

 

 ∆ημιουργία  της  δικής  μας  ιστορίας (παραγωγή  γραπτού  λόγου) 
 

Τα  παιδιά δημιούργησαν  τη  δική  τους  ιστορία, της  έδωσαν  τίτλο  και  την  

εικονογράφησαν. Έτσι, δημιουργήθηκε  το  βιβλίο  της  στοματικής  υγιεινής  της  τάξης. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 



 Κρυπτόλεξα  

Βρήκαμε  λέξεις  που  σχετίζονται  με  τις  ονομασίες  των  δοντιών  και  των  ασθενειών  τους  
μέσα  σε  κρυπτόλεξα. 

 

 

 Γλωσσικές ασκήσεις 

Προσπαθήσαμε  να  προφέρουμε  λέξεις  με  οδοντικά  σύμφωνα  χωρίς  να  χρησιμοποιούμε  

τα  δόντια  μας. Συνειδητοποιήσαμε  έτσι  τη  σημασία  των  δοντιών  και  στο  λόγο  μας.   

 

 
 

 ∆ημιουργία  αλφαβητάριου 

∆ημιουργήσαμε  ένα  αλφαβητάριο  με  σχετικές  λέξεις. 

 

 



 Ανασύνθεση  παροιμιών - εκφράσεων  για  τα  δόντια 

Τα  παιδιά ρώτησαν τους  γονείς  τους  κι  έμαθαν  παροιμίες  για  τα  δόντια. Τις  γράψαμε, τις  

πλαστικοποιήσαμε  και  τις  ανασυνθέσαμε  σαν  παιχνίδι  για  να  τις  ξαναθυμηθούμε. 

 

 

 

 Σύνθεση  ιστορίας  με  ήρωες  δυο  ιστοριών 

∆ιαβάσαμε  την  ιστορία  «Στο  στόμα  του  κροκόδειλου»  από  το  βιβλίο  «Φουρφουρής  ο 

κότσυφας»  της  Γαλάτειας  Γρηγοριάδου- Σουρέλη. Έπειτα  τα  παιδιά  αναδιηγήθηκαν   την  

ιστορία  βάζοντας  στην  πλοκή  της  και  πρόσωπα  από  το  βιβλίο « Η  ∆όνα  Τερηδόνα  και  

το  μυστικό  της  γαμήλιας τούρτας».  

 

 

                         

 
 



 Αινίγματα  

Προσπαθήσαμε  να  βρούμε  τις  σωστές  απαντήσεις  σε  αινίγματα  που  αφορούν  τα  

δόντια, τη γλώσσα  και  το  στόμα. Όποια  ομάδα  έλυνε  τα  περισσότερα  αινίγματα, κέρδιζε  

ένα  χαρούμενο  δοντάκι. Με  αφορμή  τα  αινίγματα  φτιάξαμε  τον  τίτλο  του  προγράμματός  

μας  παραφράζοντας  το  «Φιλντισένιο περιβόλι, κελαηδάει γλυκό αηδόνι»..  

 

 

 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ – ΣΤΟΧΟΙ 

 

Οι παραπάνω δραστηριότητες είχαν τους εξής στόχους για τα παιδιά: 

 

 να αναδιηγηθούν 

 να καλλιεργήσουν την προφορική επικοινωνία  με βιωματικό τρόπο 

 να παράγουν γραπτό λόγο μέσα από την περιγραφή εικόνων 

 να εκφράσουν απόψεις / ιδέες και να βγάλουν συμπεράσματα 

 να ακούσουν τις διαφορετικές απόψεις των συμμαθητών τους 

 να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους 

 να ανασυνθέσουν τίτλους 

 να  μάθουν  τα  οδοντικά  σύμφωνα (προσέγγιση γλωσσικών φαινομένων) 

 να εμπλουτίσουν την φαντασία τους 

 



 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 

 Τρίλιζα  

Τα  παιδιά  έπαιξαν  τρίλιζα  με  πιόνια  τα  χαρούμενα  και  τα  λυπημένα  δοντάκια. 

 

 

 

 

 Χρονική αλληλουχία 

Τα παιδιά έπρεπε να  βάλουν  εικόνες  στη  σωστή  χρονική  σειρά (φαγητό – βούρτσισμα – 

ύπνος – ξύπνημα - πρωινό – βούρτσισμα). 

 

 

 Προβλήματα προσθαφαίρεσης 

 

- Αφού  μιλήσαμε  για τα  νεογιλά  και  τα  μόνιμα  δόντια  λύσαμε  προβλήματα  με  

προσθαφαιρέσεις  δοντιών.  

- Μετρήσαμε  τα  δόντια  μας  και  βρήκαμε  πόσα  λείπουν  (αφαίρεση). 

- Μοιράσαμε  τα  νεογιλά  αλλά  και  τα  μόνιμα  δόντια  στις  δύο  γνάθους  (διαίρεση, το  

μισό  και  το  διπλάσιο). 



 

 Παιχνίδι  προσθαφαιρέσεων 

Με  αφορμή  το  βιβλίο  της  Γαλάτειας  Γρηγοριάδου- Σουρέλη,   «Φουρφουρής  ο  κότσυφας»  

φτιάξαμε  το  κεφάλι  του  κροκόδειλου  χωρίς  δόντια. Ρίχνοντας  ένα  ζάρι  κάθε  ομάδα  

πρόσθετε  τόσα  δόντια  όσα  έδειχνε  το  ζάρι  και  προσπαθούσε  να  υπολογίσει  πόσα  είναι  

τα  δόντια  του  κροκόδειλου  και  πόσα  του  λείπουν. 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΣΤΟΧΟΙ 

 

 Να προβληματιστούν τα παιδιά, να διατυπώσουν και να δώσουν λύση σε απλά 

μαθηματικά προβλήματα. 

 Να ταξινομήσουν. 

 Να βάλουν εικόνες σε χρονική σειρά. 

 Να  ασκηθούν  στην  πρόσθεση  και  την  αφαίρεση  μέσα  από  το  παιχνίδι. 

 Να  μοιράσουν. 

 Να  βρουν  το  μισό  και  το  διπλάσιο. 

 

 



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 Ζωγραφική  ατομική 

Σε  ατομικά  φύλλα  τα  παιδιά  ζωγράφισαν  όσα  τους  εντυπωσίασαν  από  το  βιβλίο «Η  

∆όνα  Τερηδόνα  και  το  μυστικό  της  γαμήλιας τούρτας».  

 

           

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 ∆ημιουργία  αφίσας  με  χρωματογράμματα 

 

Τα  παιδιά  αφού  είχαν  γνωρίσει  τη  ζωγραφική  με  χρωματογράμματα  στο  σχολικό  

βιβλίο  των  Εικαστικών, δημιούργησαν  τις  δικές  τους  αφίσες. 

 

     

 

 
 

 Μουσικοκινητική  αγωγή 

 

Παίξαμε  το  μουσικοκινητικό  παιχνίδι  «Τρέξτε  με  τον Ποντικοσουρταφέρτα». 

 

 

 

 

 

 

 



 Κατασκευή  επιτραπέζιου  παιχνιδιού 

Φτιάξαμε  το  παιχνίδι  με  την  «Τρίλιζα»  και  το  «Στόμα  του  κροκόδειλου». 

 

 
 Κατασκευή  ομοιώματος  οδοντοστοιχίας 

Με  πλαστελίνη  και  φασόλια  τα  παιδιά  έφτιαξαν  ομοιώματα της  οδοντοστοιχίας  ενός  

μικρού  παιδιού  υπολογίζοντας  πόσα  νεογιλά  δόντια  πρέπει  να  βάλουν  σε  μια  γνάθο. 

 

 

 

 Μουσική 

Ακούσαμε  και  μάθαμε  το  τραγούδι  «Ένα  κούφιο  δόντι»  του  Γ. Σακελλαρίδη. 

 



 Παρουσίαση  ταινίας 

Παρακολουθήσαμε  από  το  youtube  την  ταινία  «Το  στόμα  και  τα  δόντια»  από τη  σειρά  

κινουμένων  σχεδίων  «Μια  φορά  κι  έναν  καιρό  ήταν  …η  ζωή»                      

                                                                  (https://www.youtube.com/watch?v=td4viEhc4Cc) 

 

 

 

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Καθιερώσαμε  πρόγραμμα  καθημερινού  βουρτσίσματος  

Αφού  συμπληρώσαμε  το  δελτίο  ταυτότητας  των  δοντιών  μας (εικ. κάτω), αποφασίσαμε  να  

δημιουργήσουμε  και  να  συμπληρώνουμε  ένα  ημερολόγιο  βουρτσίσματος. 

 

 



 ∆ημιουργήσαμε  έπαθλα  επιβράβευσης  για  τα  πιο  φωτεινά  χαμόγελα. 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

   Το  πρόγραμμα  άρχισε  τον  Ιανουάριο  και  ολοκληρώθηκε  στις  αρχές  Απριλίου. Τα  

παιδιά  ανταποκρίθηκαν  θετικά  και  συμμετείχαν  όλα  ενεργά  με  ενδιαφέρον, καθώς  

πρόκειται  για  ένα  θέμα  οικείο  σε  αυτά.    

    Οι  στόχοι  που  αρχικά  τέθηκαν  υλοποιήθηκαν  σε  πολύ  μεγάλο  βαθμό, αν  και  η  

έλλειψη  χρόνου μερικές  φορές  λειτούργησε  ανασταλτικά, καθώς  στο  συγκεκριμένο  τμήμα  

της  Α΄  τάξης  απαιτούνταν  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  σχολικής  χρονιάς   πρόγραμμα  

διαφοροποιημένης  και  εξατομικευμένης  διδασκαλίας. Το  έργο  μας  δυσκόλεψε  επίσης  η  

έλλειψη  της  απαιτούμενης   υλικοτεχνικής  υποδομής. 

   Παρά  τις  δυσκολίες  όμως  μέσα  από  την  ενασχόλησή  μας  με  το  θέμα  της  στοματικής  

υγιεινής  πετύχαμε  την  καλλιέργεια  του  συνεργατικού  πνεύματος  και  της  ομαδικότητας, 

την  ευαισθητοποίηση  των  παιδιών  απέναντι  σε  θέματα   υγιεινής   γενικότερα  και  

μετατρέψαμε  τη  διαδικασία  της  μάθησης  σε  ευχάριστο  παιχνίδι. 

 



 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-  «Η  ∆όνα  Τερηδόνα  και  το  μυστικό  της  γαμήλιας  τούρτας»,  

  Ευγένιος  Τριβιζάς, εκδ. Καλέντης, Αθήνα, 2001 

 

- «Φουρφουρής  ο  κότσυφας», 

Γαλάτεια  Γρηγοριάδου – Σουρέλη, εκδ. Πατάκη, 2012 

 

- Βίντεο  «Το  στόμα  και  τα  δόντια»   από:  www.youtube.com/watch?v=td4viEhc4Cc 

 

- Το  δελτίο  ταυτότητας  των  δοντιών  και  το  έπαθλο  του  φωτεινού  χαμόγελου  

προέρχονται  από  τον  ιστότοπο :         http://pythagoreionip.blogspot.gr/ 

 

 


