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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι μαθητές της Α΄ τάξης στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων για τη

θεματική ενότητα «Ευ ζην» έκαναν τις εξής δραστηριότητες.

1. Χωριστήκαμε σε ομάδες και συμφωνήσαμε τους κανόνες.

2. Σκεφτήκαμε για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τα δόντια.

3. Μάθαμε να τα ονομάζουμε.

4. Ζωγραφίσαμε τα μέρη ενός δοντιού.

5. Φτιάξαμε με πλαστελίνη και φασόλια μια οδοντοστοιχία.

6. Κατασκευάσαμε τη διατροφική πυραμίδα.

7. Δοκιμάσαμε διάφορες γεύσεις.

8. Παίξαμε με τις σωστές τροφές για υγιή δόντια.

9. Κάναμε πείραμα με αυγά και διάφορα ροφήματα για να δούμε τι θα

πάθουν τα δόντια μας.

10. Ζωγραφίσαμε με το στόμα. Πόσο δύσκολο είναι;

11. Βρήκαμε την άκρη σε λαβύρινθους.

12. Διαβάσαμε τη «Δόνα Τερηδόνα» του Ευγ. Τριβιζά και

ζωγραφίσαμε ό,τι μας έκανε εντύπωση.

13. Παρακολουθήσαμε εκπαιδευτικά βίντεο.

14. Μετρήσαμε τα δόντια μας.

15. Βουρτσίσαμε τα δόντια μας στις βρύσες του σχολείου.

16. Μάθαμε τις ασθένειες των δοντιών.

17. Βρήκαμε λέξεις από Δ.

18. Βρήκαμε αινίγματα, παροιμίες, φράσεις.

19. Φτιάξαμε την ακροστιχίδα του οδοντίατρου.

20. Κάναμε ημερολόγιο βουρτσίσματος.



Συμπληρώστε την ακροστιχίδα του οδοντίατρου.

Ο ___  ___ ___ ___ ___  ___  ___          Είναι το νήμα…..

Δ  __  __  __  __  __                          Τα συγκρατούν τα ούλα.

Ο  __  __  __ __ __  __ __ __ __ __ __ __   Πλένουμε τα δόντια με …

Ν  __  __  __                           Είναι η κλωστή που καθαρίζει …..

Τ  __  __  __  __  __  __  __                    Ασθένεια των δοντιών.

Ι  __  __  __ __  __  __      Ο χώρος του οδοντίατρου, Οδοντ…..

Α  __  __  __  __  __  __ Όταν βουρτσίζουμε τα δόντια , έχουμε δροσερή…..

Τ  __  __  __                            Εγώ πρέπει να …….. υγιεινά.

Ρ  __  __  __  __  __  __  __                 Φρούτο καλοκαιρινό.

Ο __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  Τι βάζω στην οδοντόβουρτσα;

Σ  __  __  __  __                    Πρέπει να βουρτσίζω τα δόντια μου…


