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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

LINC
Δραστηριότητες

“Προσέχω τα δοντάκια
μου!”
>>ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΟΔΗΓΙΩΝ

Σχετικά με τη δραστηριότητα
Η δραστηριότητα βοηθάει τους μαθητές και τους γονείς να
κατανοήσουν τη σημασία της προστασίας των δοντιών και
γενικότερα της στοματικής υγιεινής, τα προβλήματα που
δημιουργούν κάποιες τροφές και τρόπους προστασίας των
δοντιών.

Σκοποί και στόχοι:
Η δραστηριότητα έχει ως στόχο :





Την υϊοθέτηση σωστών συνηθειών για την
στοματική υγιεινή
Την προώθηση της συνεργασίας των γονέων και
των μαθητών μέσα από δημιουργικές
δραστηριότητες
Την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των
συμμετεχόντων
Την ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να
λαμβάνουν πρωτοβουλίες, να πειραματίζονται
και να έχουν ένα ενεργό ρόλο στη διαδικασία της
μάθησης

Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς στόχους
και τους παιδαγωγούς δίνεται έμφαση












Στην
δημιουργία
συνεργατικής
συμπεριφοράς και την αίσθηση της
συμμετοχής σε μια κοινότητα
Στον συνδυασμός θεωρίας και πράξης
Στις διερευνητικές προσεγγίσεις στη
μάθηση
Στις συνεργατικές προσεγγίσεις στη
μάθηση
Στην πολύπλευρη επικοινωνία
Στον πειραματισμό
Στην ενεργή συμμετοχή
Στην αλληλεπίδραση
Στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης
Στην ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης

Ποιοι θα συμμετάσχουν;







Δάσκαλοι
Οι γονείς και τα μέλη της οικογένειας
Μαθητές
Οδοντίατροι – Ορθοδοντικοί
Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων
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Workshop
Η δραστηριότητα αυτή διεξάγεται μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.
Συμμετέχοντες: Στη δραστηριότητα συμμετέχουν οι μαθητές, οι δάσκαλοι, οι γονείς και άλλα μέλη της οικογένειας, οδοντίατροι και ορθοδοντικοί.
Διαδικασία: Η διαδικασία χωρίζεται σε πέντε στάδια.
1)
2)
3)
4)
5)

Τα παιδιά μαθαίνουν διάφορα ποιήματα και τραγούδια και παρουσιάζουν με χιουμοριστικό τρόπο το κακό που κάνουν τα γλυκά στα δόντια.
Τα παιδιά παρουσιάζουν μια θεατρική παράσταση. Πιο συγκεκριμένα, είναι ντυμένα με αστείες στολές όπως «στολή δόντι», «στολή-σοκολάτα» και άλλες και κατά τη διάρκεια
του θεατρικού αναπτύσσονται διάλογοι για το πώς μπορούν τα γλυκά και επηρρεάζουν τα δόντια.
Ο οδοντίατρος – ορθοδοντικός ενημερώνει τα παιδιά και τους γονείς τους για τον σωστό τρόπο βουρτσίσματος των δοντιών.
Τα παιδιά μαθαίνουν πώς μπορούν να αντικαταστήσουν το γλυκό με κάποιο φρούτο, ενώ παράλληλα γίνεται και η ανάλογη παρουσίαση εικόνων για την ευκολότερη κατανόηση
των όσων αναφέρονται
Δίδεται σαν μικρό δώρο από μια παιδική οδοντόβουρτσα.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Η σωστή ενημέρωση θα βοηθήσει στην πρόληψη των προβλημάτων που σχετίζονται με τη στοματική υγιεινή.

Μην ξεχάσετε να προσθέσετε μια ανακοίνωση σχετικά με τη
δραστηριότητα στον χώρο των Νέων/Εκδηλώσεων.
Μπορείτε, επίσης, να ξεκινήσετε ένα διάλογο στην περιοχή
συζητήσεων καθώς και να αναρτήσετευλικό σχετικό με τα
έργα
των συμμετεχόντωνστην κατάλληλη περιοχή.
Μπορείτεναενθαρρύνετετουςγονείς
και
τους
εκπαιδευτικούςνασυζητήσουνστηνΠεριοχήτωνσυζητήσεωνγι
α την αξία και τα οφέλητης εκπαίδευσης.
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