


Υποθέματα του Προγράμματος   
 

Μορφολογία, λειτουργία και σημασία των 
δοντιών  

 

Σημασία της στοματικής υγιεινής στην υγεία 
και την ομορφιά  

 

Οι ασθένειες των δοντιών  

 

Επίδραση της τροφής στην υγεία των 
δοντιών 

 

Διαδικασίες και κανόνες φροντίδας και 
υγιεινής  



Γενικοί στόχοι   

 

 

Να μάθουν για τη μορφολογία, τη λειτουργία και τη σημασία των 
δοντιών.  

 

Να μάθουν για τις τροφές που καταστρέφουν τα δόντια αλλά και 
πώς να προστατεύουν τα δόντια τους με μια σωστή διατροφή. 

 

Να καταλάβουν τη σημασία που έχει το συχνό βούρτσισμα των 
δοντιών για την υγιεινή των δοντιών. 

 

Να μη φοβούνται τον οδοντογιατρό.  

 

Να βουρτσίζουν καθημερινά τα δόντια τους.  

 

Να εργαστούν συλλογικά. 

 
 

 



Πεδία σύνδεσης με το Πρόγραμμα Σπουδών    

 

 

Γλώσσα: καλλιέργεια προφορικού και γραπτού λόγου, εκφράσεις, 
παροιμίες, παραμύθια, ιστορίες, τραγούδια, σύνθεση λέξεων.   

 

Μαθηματικά: ομαδοποιήσεις και καταμετρήσεις δοντιών, 
ομαδοποιήσεις τροφών σε υγιεινές και μη, προσέγγιση των εννοιών 
της πρόσθεσης και της αφαίρεσης 

 

Εικαστικά: κατασκευή μαγικής οδοντόβουρτσας, κούκλες, 
ζωγραφική, αναμνηστικό καδράκι 

 

Μουσική: τραγούδια, μουσικά παιχνίδια  

 

Θεατρική αγωγή: θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, 
κουκλοθέατρο 

 

Πληροφορική: αναζήτηση πληροφοριών, παιχνίδια on line  

 

 
 

 



Αφόρμηση  

 

 Θεατρική παράσταση με ηθοποιούς και  κούκλες  
  

 «Η Δόνα Τερηδόνα  

και το μυστικό της γαμήλιας τούρτας»  

 

του Ευγένιου Τριβιζά   

 

στην Παραμυθοχώρα 

 

 



 
Καταιγισμός ιδεών: Γιατί  η Λουκία   

πρόσεχε  τόσο πολύ τα δόντια της;  
 

Καταγραφή και ομαδοποίηση απαντήσεων 

 

Για να μασάει καλά την τροφή της  

 

Για να μιλάει καθαρά 

 

Για να έχει ωραίο χαμόγελο και να είναι όμορφη  

 

Για να έχει καλή υγεία και να μεγαλώσει σωστά 

  

 

 



Αίνιγμα 
 
 

 
 
 
 
Εκφράσεις – παροιμίες  

 

Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο  
 
Τα δόντια αποτελούν όργανα του γαστρεντερικού 

συστήματος. Βρίσκονται μέσα στη στοματική 
κοιλότητα και στηρίζονται στα οστά των δυο γνάθων 
σε δυο οδοντοστοιχίες.  

 
Υπάρχουν τέσσερις ομάδες δοντιών οι οποίες είναι έτσι 

σχεδιασμένες ώστε να επιτελούν διαφορετικές 
λειτουργίες (κοπτήρες, κυνόδοντες, προγόμφιοι, 
τραπεζίτες).       

 
Τα πρώτα δόντια του ανθρώπου είναι είκοσι ,  

ονομάζονται νεογιλά και ανατολή τους ξεκινάει τον 
6ο μήνα και ολοκληρώνεται τον 3ο  χρόνο της ζωής 
του ανθρώπου.  

 
Διατηρούνται στη στοματική κοιλότητα ως τον έκτο 

χρόνο, οπότε αρχίζει η σταδιακή τους απόπτωση και 
αντικατάσταση από τα μόνιμα που είναι τριάντα δυο.  

 
Εάν τα νεογιλά μας δόντια είναι γερά και τα μόνιμα θα 

είναι γερά.  

Άρα … η Λουκία είχε μυστικά κι είκοσι δόντια πολύ γερά!!  
Εμείς πόσα δόντια έχουμε; 

 



Αξιολόγηση 

 

 

 



 
Τα μυστικά  της Λουκίας για  δόντια  γερά 

 
 

  Υγιεινή διατροφή  
 
  Καθαριότητα και φροντίδα 
 
  Επίσκεψη στον οδοντογιατρό  

 



Πρώτο μυστικό …φαγητό υγιεινό 

 

Ομαδοποίηση τροφών  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Χαρούμενο και λυπημένο δοντάκι 
 

 

Μερικές τροφές 
αποτελούν θρεπτικό 
υλικό στα βακτήρια 
του στόματος να 
πολλαπλασιαστούν. 

 
Γι αυτό προτιμάμε 

τροφές πλούσιες σε 
λευκώματα, 
ασβέστιο και 
βιταμίνες 

 
Αποφεύγουμε τροφές 

που περιέχουν 
ζάχαρη και 
περιορίζουμε 
εκείνες που 
περιέχουν 
υδατάνθρακες.  



     Τραγούδι  
  

Ο μπαμπάς μου με ρωτάει 
 
 
 
 

 

 

Αξιολόγηση  
Λαβύρινθος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βρες το δρόμο για γερά δόντια 



Δεύτερο μυστικό …στόμα καθαρό 

     Παραμύθι  
Ο Σοκολατάκης και η 

Ζαχαρούλα τρυποδόντη 
 
   
 
  
 

 

 
Η τερηδόνα αποτελεί την πιο 

μολυσματική νόσο των παιδιών 
και προκαλεί την προοδευτική 
καταστροφή των δοντιών 

 
Η ουλίτιδα αποτελεί την πιο συχνή 

παθολογική κατάσταση των 
ούλων 

 
Η πρόληψη είναι η λύση και αυτή 

επιτυγχάνεται με  
 Συχνό βούρτσισμα  
 Χρήση φθορίου  
 Οδοντικό νήμα  

 
 



      

Ψυχοκινητικό παιχνίδι 
Η τερηδόνα και τα δόντια 

 
 

• Ρόλοι: Άσπρη ομάδα- δόντια. Ένα μαύρο – τερηδόνα. Οδοντόκρεμα 
και οδοντόβουρτσα.  Φτιάχνουμε στο πάτωμα ένα  κόκκινο 
ημικύκλιο = στόμα. Τα δοντάκια στέκονται το ένα δίπλα στο άλλο 
πάνω στη μασέλα. Η τερηδόνα είναι σε μια άκρη το ίδιο και η 
οδοντόκρεμα με την οδοντόβουρτσα.  
 

• Εκτέλεση:  
 

• Vals minute – Σοπέν – Τα «δοντάκια» δίπλα – δίπλα  χαρούμενα 
κρατώντας τα χέρια χορεύουν.   
 

• Χορός των σπαθιών – Χατσατουριάν – Σταματά η χαρά των 
δοντιών. Φοβούνται – τρέμουν. Εμφανίζεται η τερηδόνα. Τα 
δοντάκια κρατιούνται σφιχτά. Η τερηδόνα προσπαθεί να μπει 
ανάμεσα τους. Αγωνία. Σε μια στιγμή κολλάει ανάμεσα σε 2 δόντια. 
Αυτά αρχίζουν και πονάνε (πιάνουν το μάγουλό τους).  
 

• Γουλιέλμος Τέλλος– Εισαγωγή– Ροσσίνι–  Εμφανίζεται η 
οδοντόβουρτσα. (μπορεί να είναι και 2 παιδιά που να κρατούν μια 
μεγάλη οδοντόβουρτσα). Πηγαίνουν στην τερηδόνα και με ελαφριές 
κινήσεις την υποχρεώνουν να φύγει. Αυτή στην αρχή αντιστέκεται. 
Τότε προσθέτουμε και οδοντόκρεμα και τότε φοβισμένη φεύγει 
μακριά. Τα δοντάκια χειροκροτούν.  
 

• Άνοιξη – Βιβάλντι – Τα δοντάκια είναι χαρούμενα. Η 
οδοντόβουρτσα φεύγει, τα δοντάκια τη χαιρετούν.  
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ στην προσχολική 
και πρωτοσχολική ηλικία, Κίτρινο βιβλίο με cd  - Εκδόσεις 
Ατραπός - Αθήνα 2002 

 

 

Κατασκευή  
μαγικής οδοντόβουρτσας  

 
 



       
Λέξεις … των δοντιών 
 Σύνθετες  

Οδοντόβουρτσα 
Οδοντόκρεμα 
Οδοντογιατρός  
Πονόδοντος 

 
Αντίθετες 

Βρώμικο – καθαρό 
Νέο – παλιό  

 
Παρώνυμες  

Τραπεζίτης, γλώσσα, χείλια 
/χίλια 

 
 

 

 
Αξιολόγηση  
 
Αυτοσχέδιες ιστορίες στο 

κουκλοθέατρο 
 
 
 
 
 



Τρίτο  μυστικό … πάω στον οδοντογιατρό.  
Για την ακρίβεια… η οδοντογιατρός στο σχολείο μας! 

Πριν την επίσκεψη  
• Πρόσκληση 

/γράμμα 
 
• Καταγραφή 

ερωτήσεων και 
αποριών  

 
• Δώρο  

 
Κατά τη διάρκεια  
 
 
 

 
 

Μετά   
 



Ποιος άλλος πήγε στον οδοντογιατρό; 

 

  Με αφορμή το παραμύθι « Ο Κροκόδειλος πήγε στον  
  οδοντογιατρό» μαθαίνουμε πως και τα ζώα έχουν δόντια 
  και  μάλιστα το σχήμα των δοντιών τους εξαρτάται από 
  το είδος της τροφής που τρώει το καθένα. 
 
 
 
Η φύση δηλαδή φρόντισε γι όλους κι όσο κι αν  
προσπαθούμε είναι δύσκολο τελικά να την  
ξεπεράσουμε! Αυτό το μάθαμε από ένα άλλο  
παραμύθι που διαβάσαμε στα πλαίσια της  
μετάβασης στο Δημοτικό.  

 
 



Προληπτική εξέταση των νηπίων  

   Στα πλαίσια του προγράμματος για την  
   προαγωγή της στοματικής υγείας στα  
   σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  
   της περιοχής μας, που υλοποιείται από  
   οδοντιάτρους, υπαλλήλους της Περιφέρειας  
   Αττικής επισκέφτηκε την  τάξη μας ομάδα  
   οδοντιάτρων κι αφού μας ενημέρωσαν  
   για το πώς πλένουμε τα δόντια μας και για τους 
   εχθρούς  των δοντιών μας  εξέτασαν και 
ενημέρωσαν γραπτά τους γονείς μας.  
 

Κάποια παιδάκια θα χρειαστεί να βάλουν σιδεράκια  

σαν την Μέλπω τη Μοναδική στο αντίστοιχο παραμύθι! 
   
 



Αξιολόγηση  

Κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού – 
παραλλαγή του κλασσικού φιδάκι  
 
Θυμόμαστε τι μας βοηθάει  
και τι μας εμποδίζει  
να φτάσουμε/έχουμε  
«Χαμόγελα ζεστά  
με δόντια αστραφτερά»  
 



Αναμνηστικό για το σπίτι   

 
 
Μια απλή κατασκευή  
μου θυμίζει βράδυ πρωί 
να πλένω τα δοντάκια 
κι …αντίο τερατάκια! 
  
 
 
 



  Παράρτημα  

 
Ημερολόγιο 
καθημερινής 

φροντίδας  
δοντιών 

 
Πηγή: ΓΕΡΑ ΔΟΝΤΙΑ … 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΥΓΕΙΑ, Ελληνική 
Οδοντιατρική Ομοσπονδία, 
Εκπαιδευτικό υλικό αγωγής της 
στοματικής υγείας για μαθητές 
9 – 12 ετών.  
  



Βιβλιογραφία – πηγές    

Λελεντζή Βασιλική, Υποστηρικτικό υλικό για την εκπόνηση 
προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Γ Αθήνας – Τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων  

 

ΓΕΡΑ ΔΟΝΤΙΑ … ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΥΓΕΙΑ, Ελληνική Οδοντιατρική 
Ομοσπονδία, Εκπαιδευτικό υλικό αγωγής της στοματικής υγείας για 
μαθητές 9 – 12 ετών.  

 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, Οδηγός για 
νηπιαγωγούς, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, 1997  

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΤΙΝΤΙΚΟΥ, ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: Τα δόντια μας, 
ΑΘΗΝΑ 2003 (ΕΠΕΑΕΚ – Γ’ ΚΠΣ) 

 

 



Σελίδες στο διαδίκτυο  

http://www.geradontia.gr/index.php?mod=content&cid=parents_material 

 

http://pythagoreionip.blogspot.gr/search/label/%CE%94%CE%9F%CE%9D%CE%

A4%CE%99%CE%91 

 

http://pappanna.files.wordpress.com/2012/12/foteino_xasmourito.doc 

 

http://pappanna.wordpress.com/2013/05/30/%CF%84%CE%BF-%CE%B1-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%89-

%CF%84%CF%89%CE%BD-

%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-

%CE%BC%CE%B1%CF%82-

%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF

%84/ 

 

 

 

http://www.geradontia.gr/index.php?mod=content&cid=parents_material
http://pythagoreionip.blogspot.gr/search/label/%CE%94%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%91
http://pythagoreionip.blogspot.gr/search/label/%CE%94%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%91
http://pappanna.files.wordpress.com/2012/12/foteino_xasmourito.doc
http://pappanna.wordpress.com/2013/05/30/%CF%84%CE%BF-%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84/
http://pappanna.wordpress.com/2013/05/30/%CF%84%CE%BF-%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84/
http://pappanna.wordpress.com/2013/05/30/%CF%84%CE%BF-%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84/
http://pappanna.wordpress.com/2013/05/30/%CF%84%CE%BF-%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84/
http://pappanna.wordpress.com/2013/05/30/%CF%84%CE%BF-%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84/
http://pappanna.wordpress.com/2013/05/30/%CF%84%CE%BF-%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84/
http://pappanna.wordpress.com/2013/05/30/%CF%84%CE%BF-%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84/
http://pappanna.wordpress.com/2013/05/30/%CF%84%CE%BF-%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84/
http://pappanna.wordpress.com/2013/05/30/%CF%84%CE%BF-%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84/
http://pappanna.wordpress.com/2013/05/30/%CF%84%CE%BF-%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84/
http://pappanna.wordpress.com/2013/05/30/%CF%84%CE%BF-%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84/
http://pappanna.wordpress.com/2013/05/30/%CF%84%CE%BF-%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84/
http://pappanna.wordpress.com/2013/05/30/%CF%84%CE%BF-%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84/
http://pappanna.wordpress.com/2013/05/30/%CF%84%CE%BF-%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84/
http://pappanna.wordpress.com/2013/05/30/%CF%84%CE%BF-%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84/
http://pappanna.wordpress.com/2013/05/30/%CF%84%CE%BF-%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84/
http://pappanna.wordpress.com/2013/05/30/%CF%84%CE%BF-%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84/
http://pappanna.wordpress.com/2013/05/30/%CF%84%CE%BF-%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84/


 Η «βαλίτσα»  της θεματικής ενότητας 
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ    

Οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες, κουτιά νήματος και 
οδοντικού διαλύματος  

Μάσκες, γάντια, ρόμπα γιατρού 

Κούκλες τερατάκια 

Παιχνίδια επιτραπέζια (φιδάκι, ντόμινο κά) 

Φωτογραφίες, εικόνες τροφίμων ή υλικό απ το 
μανάβικο  

Παραμύθια, παροιμίες, αινίγματα, εκφράσεις  

Μουσικές και τραγούδια σε CD 

Παιχνίδια στον υπολογιστή  

 




