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مهمانی هیوالهای دندان

نویسنده: دکتر رایکو - ایاکو اوشیدا
تصویرگر: ایو تارلت

مترجم: ماندانا نارنجی ها و حسام سبحانی طهرانی
انتشارات: مبتکران

گروه سنی: 3-6 و 7-9 سال

خالصه ی داستان:

کودی خرس کوچولویی است که عاشق شیرینی است. اما خوردن زیاد غذاهای 
شیرین باعث می شود که او دچار دندان درد شود. کودی نزد دندان پزشکی به نام 
دکتر رایکو می رود و متوجه می شود که هیوالهای دندان )میکروب ها( در دهان اش 
جشن گرفته اند. دکتر رایکو به کودی کمک می کند تا از شر هیوالهای دندان خالص 
شود و کودی هم متوجه می شود که باید پس از خوردن غذا یا شیرینی دندان های اش 

را مسواک بزند تا هیوالهای دندان نتوانند دوباره به دهان اش برگردند.

فعالیت های پیش از بلندخوانی

گفت و گو درباره ی بهداشت دهان و دندان

هدف: باال بردن دانش کودک، بهبود بهداشت دهان و دندان، آشنایی با شغل 
دندان پزشکی

می توانید با کودکان درباره ی این موضوع ها گفت وگو کنید:
آیا تا به حال دندان تان خراب شده است؟ •
چرا دندان ها خراب می شوند؟ •
چگونه باید از دندان های خود مواظبت کنیم؟ •
چه مواقعی به دندان پزشک مراجعه می کنیم؟ •
دندان پزشک چه کار می کند؟ •
آیا دوست دارید دندان پزشک بشوید؟ •
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فعالیت های هنگام بلندخوانی

 ممکن است واژه هایی مانند معاینه، مکش، مته، مضر و ... برای کودکان دشوار  •
باشد. هنگام خواندن با مشارکت و گفت و گو با کودکان، به آن ها در درک معنای 

این واژه ها کمک کنید.
پس از پایان داستان حتما نامه ی دکتر رایکو را که در انتهای کتاب آمده است،  •

برای کودکان بخوانید.
ناشر این کتاب یک عدد سی دی را که نمایش تصویری متحرک کتاب است،  •

فارسی  زبان  به  ضمیمه ی  آن کرده است. متاسفانه متن داستان در سی دی 
ترجمه نشده است. اگر امکان پخش فیلم را برای کودکان دارید، می توانید با 
زبان خارجی دلخواه خود آن را برای کودکان پخش کنید. یا می توانید هنگام 
پخش، صدای فیلم را قطع کنید و خودتان بلندخوانی را روی تصاویر به شکل 
زنده برای کودکان اجرا کنید. توجه کنید که حتما برای بار نخست، بلندخوانی را 
از روی کتاب انجام دهید. در نوبت های بعدِی بلندخوانی می توانید از فیلم برای 
ایجاد تنوع بهره بگیرید. اما به یاد داشته  باشید که پخش فیلم هرگز نمی تواند 

جایگزین بلندخوانی کتاب باشد. 

فعالیت های پس از بلندخوانی

از کودکان بپرسید:

چرا کودی نزد دکتر رایکوی دندان پزشک رفت؟ •
دکتر رایکو چه کارهایی روی دندان های کودی انجام داد؟ )کودکان را راهنمایی  •

کردن  تمیز  و  مکش  دندان،  شست وشوی  کنند:  مرور  را  کار  مراحل  تا  کنید 
خرابی ها، خالی کردن دندان خراب با مته و پر کردن دندان(

آیا کودی دیگر نباید شیرینی بخورد؟ •
آیا آن ها هم شیرینی و غذاهای شیرین دوست دارند؟ •
پس از خوردن غذا و شیرینی چه باید بکنیم تا هیوالهای دندان در دهان مان  •

جشن نگیرند؟
آیا می دانید چه مواد غذایی برای سالمت دندان ها مفید است؟ )شیر، لبنیات،  •

میوه ها و سبزیجات تازه(
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تمرین مسواک زدن

ابتدا با کودکان در این باره گفت وگو کنید که آیا می دانند چند بار در روز و چگونه 
باید مسواک بزنند.

سپس شیوه ی درست مسواک زدن را با کودکان تمرین کنید. )می توانید از آن ها 
بخواهید مسواک های شان را به کالس بیاورند.(

شناخت دندان ها

هدف: باال بردن دانش کودک، بهبود بهداشت دهان و دندان، تقویت مهارت های 
دست ورزی

قسمت های مختلف یک دندان )عاج، ریشه، لثه و ...( را با عکس زیر  به کودکان  •
نشان دهید.
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از دندان ها، دندان شیری و دائمی،  • انواع دندان، وظیفه ی هر کدام  درباره ی 
دندان عقل و ... با کودکان گفت و گو کنید.  

دندان های پیش: سطح صافی دارند و برای بریدن و تکه کردن غذا به کار  •
می روند.

دندان های نیش: نوک تیز هستند و برای پاره کردن و سوراخ کردن غذاها  •
استفاده می شوند.

دندان های آسیا: برای جویدن و نرم کردن غذا به کار می روند. •
سپس برگه ی پیوست این دستنامه را به کودکان بدهید تا رنگ آمیزی کنند و  •

هنگام رنگ آمیزی آموخته های شان را تمرین کنند.
بر اساس الگویی که در ادامه آمده است ماکت دندان زیر را با کودکان بسازید و  •

انواع دندان ها و وظایف آن ها را مرور کنید.
از کودکان بخواهید اگر خاطره ای از افتادن دندان شیری خود دارند برای شما و  •

کودکان دیگر تعریف کنند.
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این الگو را بر اساس ابعاد 
داده شده بکشید.

دور شکل ها را ببرید و بر 
اساس تصویر ماکت در 

جای خود بچسبانید.
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دیدار با دندان پزشک

انواع  با  تا کودکان  از یک دندان پزشکی ترتیب دهید  بازدیدی  در صورت امکان 
وسایل و مراحل کار دندان پزشکی آشنا شوند. یا از یک دندان پزشک یا بهداشت یار 
دهان و دندان دعوت کنید تا به کالس بیاید و کودکان پرسش های خود را از او 

بپرسند.

ترس های  درباره ی  )گفت و گو  دندان پزشکی  از  کودکان  تجربه های 
کودکان(

هدف: آشنایی با شغل دندان پزشکی، توانایی غلبه بر ترس ها
می توانید با کودکان درباره ی این موضوع ها گفت وگو کنید:

آیا تا به حال به دندان پزشکی رفته اید؟ •
دندان پزشک چه کاری برای شما انجام داد؟ •
چه حسی داشتید وقتی دندان پزشک دندان های تان را معاینه و درمان می کرد؟ •
دوست  • را  چیزی  چه  نداشتید؟  دوست  دندان پزشکی  مورد  در  را  چیزی  چه 

داشتید؟
آیا کاری که دندان پزشک برایتان انجام داد مشکل تان را حل کرد؟ •

تابلوی دندان خوشحال- دندان غمگین

با همراهی کودکان و با تکنیک کالژ )با تکه های کاغذ، پنبه، عکس ها و بریده  های 
مجله ها و روزنامه های باطله و یا مواد دورریز( تابلویی در دو بخش بسازید. در 
یک سمت یک دندان خراب، آسیب دیده و ناراحت و در سمت دیگر دندان سالم، 
پاکیزه و خوشحال را طراحی کنید. در یک طرف وسایل یا موادی که به بهداشت 
دندان کمک می کنند و در طرف دیگر مواد و غذاهایی را که سبب پوسیدگی دندان 
می شوند، نصب کنید. هنگام ساخت این تابلو با کودکان گفت وگو کنید و از آن ها در 
گزینش مواد و ساختن تابلو مشارکت بخواهید تا آموخته های شان را تمرین کنند. 

این تابلو را در کالس بچسبانید.
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کودکان انجمن حمایتی- آموزشی محمودآباد تهران، در حال انجام فعالیت پس از بلندخوانی 

کتاب »مهمانی هیوالهای دندان«

اجرای نمایش

می توانید یک بازی یا نمایش ترتیب بدهید و هر کدام از کودکان در آن نقش های 
دندان پزشک، منشی، دستیار، بیمار، میکروب ها، مسواک، خمیردندان و ... را بازی 
کنند تا هم از این راه با شغل دندان پزشکی و بهداشت دهان و دندان آشنا شوند، و 

هم ترس شان از دندان پزشکی کم شود.

به اشتراک  با کودکان  اطالعات جذابی درباره ی دندان ها که می توانید 
بگذارید: 

)توجه کنید که نیازی نیست کودکان این اطالعات را از بر کنند. همین که 
توجه  و کنجکاوی آن ها را برانگیزانید، کافی است.(

کوسه ها هر دو هفته دندان جدید درمی آوردند. آن ها در طول عمر خود 40 سری  •
دندان عوض می کنند! حتا برخی از گونه های کوسه ها در طول عمر خود نزدیک 

به 30 هزار دندان درمی آورند.
عاج های فیل که این همه در دنیا قیمت دارد و فیل های بی شماری در دنیا به  •

خاطر آن ها قربانی تفنگ شکارچیان فیل می شوند، در واقع دو عدد از دندان های 
این جانور هستند که رشد اضافی تر از دندان های دیگر او کرده اند. فیل ها در 
داخل دهان شان هم دندان  دارند. ولی تعداد آن ها کم است و همه شان دندان 

آسیا هستند.
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نوزاد انسان از حدود شش ماهگی به بعد شروع به دندان درآوردن می کند و به  •
تدریج 20 دندان درمی آورد که دندان های شیری هستند.

دندان های شیری در شش یا هفت سالگی می افتند و به جای آن ها دندان های  •
دائمی درمی آید. دندان های دائمی در ابتدا 28 عدد هستند و با دندان های عقل 
که در بین ۱۷ تا ۲۵ سالگی در دهان می رویند، تعداد آن ها به 32 عدد می رسد. 

دندان پزشکان به دندان های عقل »آسیای سوم« می گویند.
مینای دندان انسان، سخت ترین قسمت بدن انسان است. •
برخی از جانوران مانند سگ ها و گربه ها هم دندان شیری دارند. •
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