
Παιδιά και γονείς!
Ποιός θα βγει νικητής στο βούρτσισμα δοντιών;

Γίνε
ο οδοντίατρoς 
της οικογένειάς 
σου!
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10 διασκεδαστικές ιδέες 
Για να γίνει το βούρτσισμα των δοντιών των παιδιών παιχνίδι!

Στην αρχή μπορεί να μας φαίνεται βουνό. Ένας «αγώνας» που καλούμαστε να δώσουμε με τα παιδιά μας δυο φορές την 

ημέρα και που μπορεί συχνά να οδηγήσει σε καυγάδες. Δεν χρειάζεται όμως να είναι έτσι! Με λίγη ευρηματικότητα,  

φαντασία και αρκετή υπομονή μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να δουν το βούρτσισμα των δοντιών ως μια ευχάριστη 

καθημερινή δραστηριότητα, τουλάχιστον μέχρι που να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της. Βέβαια, το ξέρουμε ότι η  

διαδικασία αυτή θα δουλέψει, εάν εμείς αντιληφθούμε την αξία της δίνοντας της την απαιτούμενη σημασία. 

1. Επιλογή της οδοντόβουρτσας. Την επόμενη φορά που θα πάτε στην υπεραγορά με τα παιδιά σας, αφήστε τα να 

διαλέξουν τα ίδια την οδοντόβουρτσα και την οδοντόπαστά τους - μεταξύ αυτών που εσείς εγκρίνετε. Να είστε σίγουροι ότι 

θα, ανυπομονούν να επιστρέψουν στο σπίτι για να πλύνουν τα δόντια τους. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να αλλάζουμε οδοντό-

βουρτσα κάθε 3 μήνες!

2. Σειρά μου – σειρά σου. Τα μικρότερα παιδιά, δεν έχουν ακόμα αναπτύξει τις κινητικές ικανότητες που απαιτούνται 

για να πλύνουν από μόνα τους σωστά τα δόντια τους. Βοηθήστε τα λοιπόν! Και αφού τους τα βουρτσίσετε εσείς, αφήστε τα 

να πιάσουν την οδοντόβουρτσα και να τα βουρτσίσουν και μόνα τους. Δείξτε τους τι κινήσεις να κάνουν, καθώς κρατάτε τη 

δική σας οδοντόβουρτσα και πλένετε τα δικά σας δόντια.  

3. Έχετε ακροατήριο!  Αφήστε τα παιδιά να πάρουν στο μπάνιο μαζί τους 1-2 αγαπημένα τους κουκλάκια τα οποία θα 

παρακολουθήσουν τη διαδικασία του βουρτσίσματος. Αφού τελειώσουν το πλύσιμο των δικών τους δοντιών ας «βουρτσί-

σουν» τα δόντια του αγαπημένου τους φίλου. 



4. Χρονομετρήστε….! Το βούρτσισμα θα πρέπει να διαρκεί περίπου 

δύο λεπτά στα παιδιά ενώ στους ενήλικες τρία λεπτά. Σκεφτείτε ευρηματικούς 

 τρόπους για να χρονομετρήσετε. Να κάποιες ιδέες:

• Κλεψύδρα διάρκειας δύο λεπτών ,

• Χρονόμετρο που θα χτυπήσει στη λήξη του δίλεπτου

• Αγαπημένο τραγούδι διάρκειας δύο λεπτών

• Η φωνή σας! Τραγουδήστε τους εσείς ένα αγαπημένο τραγούδι. 

5. Εφαρμογές για τα πάντα! Αν έχετε Smartphone ή Tablet θα βρείτε δεκάδες εφαρμογές που έχουν φτιαχτεί για το 

πλύσιμο των δοντιών. Τραγούδια που κρατούν δυο λεπτά, παιχνίδια με γνωστούς παιδικούς χαρακτήρες που πλένουν τα 

δόντια τους μαζί με τα παιδιά, κ.α.  

6. Γκριμάτσες στον καθρέφτη. Επιστρατεύστε τις υποκρι-

τικές σας ικανότητες και υποδυθείτε τις πιο αστείες φάτσες. Το 

παιδί θα  σας μιμηθεί, ενώ στο μεταξύ θα πλένετε τα δόντια. 

Κάντε το δίλεπτο του πλυσίματος των δοντιών το πιο αστείο της 

ημέρας!

7. Σκηνοθετήστε μια ιστορία. Για δύο λεπτά η οδοντό-

βουρτσα μεταμορφώνεται σε μαγική οδοντονεράιδα που έχει 

αποστολή να κυνηγήσει τα απαίσια μικρόβια. «Φύγετε από 

εδώ παλιομικρόβια! Μακριά από το στόμα!». Γίνετε για λίγο 

παιδί και αυτοσχεδιάστε! Ακόμα, πάρτε μια πετσέτα και κάντε την κάπα, μετατρέποντας το παιδί  σας σε ένα σούπερ ήρωα 

που δεν θα αφήσει κανένα μικρόβιο ζωντανό!.  

8. Δίνουμε  στη διαδικασία  του βουρτσίσματος τον χρόνο που χρειάζεται.  Αν τα παιδιά είναι εξαντλημένα την 

ώρα που αρχίζουν να ετοιμάζονται για ύπνο, δε θα έχουν διάθεση να αντιμετωπίσουν το βούρτσισμα των δοντιών ως μια 

ευχάριστη διαδικασία. Το ίδιο ισχύει και για το πρωινό βούρτσισμα. Όταν βιαζόμαστε και πιεζόμαστε, δεν έχουμε κέφι για 

τίποτα. Ας διασφαλίσουμε ότι δίνουμε στη διαδικασία του βουρτσίσματος τον χρόνο που χρειάζεται, εντάσσοντας την στην 

καθημερινή ρουτίνα των παιδιών μας.

9. Η Νεράιδα των Δοντιών. Βάλτε στη ζωή των παιδιών λίγη μαγεία και φαντασία! Τη Νεράιδα που έρχεται και παίρνει 

το δοντάκι που πέφτει και αφήνει στη θέση του ένα μικρό δωράκι. Αφήστε την φαντασία σας να ταξιδέψει! Υπάρχουν ένα 

σωρό υπέροχα παραμύθια με θέμα το βούρτσισμα των δοντιών που θα βοηθήσουν τα παιδιά να καταλάβουν την αξία του.  

10. Βουρτσίζουμε μαζί! Τα παιδιά αντιγράφουν αυτό που βλέπουν και όχι αυτό που ακούν. Ας γίνουμε εμείς οι ίδιοι το 

παράδειγμα, ας βουρτσίζουμε τα δόντια μας μαζί με τα παιδιά κι ας περνάμε κάθε μέρα δύο διασκεδαστικά λεπτά μπροστά 

στον καθρέφτη. 



Σε ηλικία 6 μηνών, αποκτούμε τα πρώτα μας μπροστινά δόντια, ενώ μέχρι τα 3, έχουν ανατείλει και τα 20 
νεογιλά (παιδικά) δόντια. Γύρω στην ηλικία των 6, αρχίζουμε να χάνουμε τα νεογιλά δόντια για να αντικατα-
σταθούν από τα μόνιμα τα οποία είναι μεγαλύτερα και πιο ανθεκτικά. Αυτά είναι τα δόντια που θα έχουμε σε 
όλη μας τη ζωή! Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να τα φροντίζουμε από την 1η κιόλας μέρα! Όμως εξίσου 
σημαντικά είναι και τα νεογιλά μας δόντια που πρέπει να τυγχάνουν ανάλογης φροντίδας. Τα δόντια των 
παιδιών μας θα πρέπει να βουρτσίζονται από την ηλικία των 12 μηνών.

Οι εχθροί των δοντιών
Βακτήρια - Οδοντική Πλάκα: Τα δόντια και τα ούλα 
μπορούν να δεχθούν επίθεση από πολλούς εχθρούς (βακτή-
ρια). Εκατομμύρια τέτοιοι μικροοργανισμοί βρίσκονται σε 
φυσιολογική κατάσταση στην στοματική μας κοιλότητα. Αυτά 
τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται και ενώνονται σε μια κολλώ-
δη μεμβράνη στα δόντια που ονομάζεται πλάκα, ιδιαίτερα όταν έχουμε παραμελήσει το βούρτσισμα των δοντιών.
Γλυκά: Σε περιπτώσεις που δεν βουρτσίζονται καλά τα δόντια και τα βακτήρια αυξηθούν σε μη φυσιολογι-
κούς αριθμούς, αρχίζουν να εμφανίζονται τα προβλήματα στα ούλα και στα δόντια.  Η ζάχαρη στις τροφές και 
τα ποτά είναι η κύρια αιτία φθοράς των δοντιών. Τα βακτήρια τρέφονται με αυτήν και την χρησιμοποιούν για 
να παράγουν οξέα. Τα οξέα αυτά επιτίθενται στα δόντια και τα ούλα και τα καταστρέφουν.
Οξύτητα: Τα όξινα ποτά, όπως τα αναψυκτικά και οι φρουτοχυμοί, μπορούν να επιτίθενται απευθείας στην 
αδαμαντίνη των δοντιών λόγω της οξύτητας τους, με αποτέλεσμα τα δόντια να είναι πιο ευαίσθητα και ευάλω-
τα στη φθορά και στην τερηδόνα. Καλό είναι να αποφεύγονται.

Απλοί κανόνες για σωστό 
βούρτσισμα       
•  Διάλεξε μια οδοντόβουρτσα με μικρή 
κεφαλή και απαλές τρίχες.
•  Χρησιμοποίησε μια οδοντόκρεμα με 
φθόριο. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενισχυθεί 
η αδαμαντίνη των δοντιών και θα προστατευτούν τα δόντια από την τερηδόνα και τις επιθέσεις των οξέων. 
Άπλωσε μια μικρή ποσότητα οδοντόκρεμας σε μέγεθος στραγαλιού στην οδοντόβουρτσά σου. Μια μικρή 
ποσότητα είναι αρκετή για τον καθαρισμό και την προστασία των δοντιών και των ούλων.
•  Τοποθέτησε την οδοντόβουρτσα σε γωνία 45 μοιρών στην περιοχή όπου το δόντι συναντά τα ούλα. Βούρτσι-
σε τα δόντια σε κυκλική κίνηση.
• Βούρτσιζε τα δόντια για 3 λεπτά δύο φορές την ημέρα, το πρωί μετά το πρωινό και το βράδυ πριν τον ύπνο. 
Μην ξεχνάς να βουρτσίζεις όλα τα δόντια, εκείνα που φαίνονται όταν χαμογελάς, αλλά και εκείνα που βρίσκο-
νται στο πίσω μέρος του στόματος.         

Απλοί κανόνες για γερά δόντια      
•  Να αποφεύγεις τροφές που περιέχουν ζάχαρη. 
•  Μην προσθέτεις ζάχαρη στο γάλα σου.
•  Αν θέλεις να φας κάτι ανάμεσα στα κύρια γεύματα απόφυγε τροφές όπως τσίχλες, 
καραμέλες, μπισκότα, αναψυκτικά, ζαχαρούχοι χυμοί, σταφίδες, αποξηραμένα 
φρούτα, πατατάκια. Όλες αυτές οι τροφές περιέχουν ζάχαρη και προκαλούν τερηδόνα. 

•  Προτίμα να καταναλώνεις τροφές όπως τα λαχανικά (καρότο, σέλινο, αβοκάντο  αγγούρι), τα φρούτα με χαμηλή 
περιεκτικότητα ζάχαρης (μήλο, αχλάδι, φράουλες, ακτινίδια, μούρα) οι φυσικοί χυμοί και  οι ξηροί καρποί.

Προληπτική οδοντιατρική 
για τους μικρούς μας φίλους

*Αν έχετε απορίες ή αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, οι οδοντίατροι της Κλινικής SMALTO, είναι στη διάθεσή σας. 



Γίνε 
ο οδοντίατρoς 
της οικογένειάς σου!
Παιδιά και γονείς!
Ποιός θα βγει νικητής στο βούρτσισμα δοντιών;

1. Κρεμάστε αυτό το ημερολόγιο στο μπάνιο σας.

2. Kάθε φορά που βουρτσίζετε τα δόντια σας ζωγραφείστε 
     ένα χαμόγελο το πρωί και ένα το βράδυ!

3. Σε ένα μήνα δείξτε στον οδοντίατρο σας πόσο καλά τα πηγαίνετε!!!



Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

εσύ

οι
γονείς

σου

1η εβδομάδα

Πρωί
Βούρτσισες τα δόντια σου; Ζωγράφισε στον ήλιο σου το χαμόγελο του.

Βράδυ
Βούρτσισες τα δόντια σου; Ζωγράφισε στο φεγγάρι σου το χαμόγελο του



Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή2η εβδομάδα

εσύ

οι
γονείς

σου

Μόλις έφτασες στη 2η εβδομάδα
Τα πας τέλεια, συνέχισε!



Μια εβδομάδα έμεινε... βάλε τα δυνατά σου!
Σχεδόν έφτασες

3η εβδομάδα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

εσύ

οι
γονείς

σου


