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Αρχές Νοέμβρη. Το κουδούνι 

χτυπά. Τα παιδιά τρέχουν στη 

σκάλα, κρατώντας πινέλα, μπογιές 

και κάτι χαρτιά τόσο  μεγάλα… 

Άραγε, που πάνε;; 

 









Και να οι ήρωές μας: 

 Ο Αλέξανδρος 

 και  

η Αθηνά. 



Δυο σώματα 

παιδιά, 

ζωντανεύουν 

ξαφνικά. 

Μέρη σώματος 

πολλά, 

ας τα πούμε στη 

σειρά: 



Στόμα, μάτια και μαλλιά 

φρύδια, μύτη και αυτιά, 

να φροντίζουμε παιδιά, 

όλα να  ΄ναι καθαρά.. 

Χέρια, πόδια και μασχάλες, 

και λαιμό αλλά και νύχια 

 να προσέχουμε θα πρέπει 

να αστράφτουν μέρα νύχτα. 



Μεγαλώνοντας το 

σώμα, 

όργανα και εφηβεία, 

κάνουν πάρτι  οι 

ορμόνες, 

κι έχουν τόση 

σημασία. 



Ο Αλέξανδρος και η Αθηνά  

ενθουσιάστηκαν μ΄ αυτά, 

τους δημιουργήθηκαν όμως 

απορίες και ερωτηματικά 

και να ΄τοι το απόγευμα  

καθισμένοι στο παρκάκι, 

φαίνεται πως τα λέγανε 

με ενδιαφέρον και μεράκι…… 



Αθηνά τι είναι αυτό ;  

κάτι έχεις μέσ’ στ’ αυτί σου. 

Πλύθηκες καλά; 

 Είναι σπυράκι ή κάποια 

βρωμιά; -Ξέρεις;; μάλλον έχει μέσα νερό, 

 δεν το καθάρισα γι’  αυτό, 

 τελείωσαν οι μπατονέτες… 

 



 

-Έλα δεν θέλω τέτοιες 

κουβέντες…. 

για να σκουπίσεις το νερό  

το μόνο που χρειάζεται,  

είναι ένα ύφασμα μαλακό. 

 -Ωχ έγινα ρεζίλι; 

- Δεν νομίζω…είμαστε;  ή                                                                         
δεν είμαστε φίλοι; 

 



Τα χέρια να πλένονται καλά, 

με άφθονο νερό σαπούνι και αντισηπτικά. 



                                       Παλάμη με παλάμη 

                                       αλλά και εξωτερικά. 



Βαρύτητα στα ακροδάχτυλα 

που παραλείπονται συχνά και τα νύχια…. 

περιποιημένα και κοντά.  



Της μύτης ο καθαρισμός 

πρέπει να είναι καθημερινός. 

Θαύματα κάνει το αλατόνερο κι ο 

φυσιολογικός ορός.  

Φυσήξτε την οπωσδήποτε κάθε πρωί 

και κρατήστε την όσο το δυνατόν καθαρή.. 



Δεν φτάνει μόνο το νερό 

σαπούνι χρειαζόμαστε 

κι ας κάνει και αφρό. 

Πλένουμε τα πόδια μας καθημερινά  

και στεγνώνουμε πολύ καλά, 

οι υγρασίες να περιορισθούν 

οι μύκητες να μην αναπτυχθούν, 

γιατί ο ιδρώτας των ποδιών δημιουργεί,  

κακοσμία έντονη και αποπνικτική. 



Αν θυμάστε… λίγο νωρίτερα μιλήσαμε για το αυτί. 

Τώρα σειρά έχει το μαλλί, 

και αμέσως χωρίς να χάσουμε καιρό 

βρεθήκαμε  στον ειδικό, 

σε ένα Λύκειο Επαγγελματικό. 

Κι όλα τα παιδιά του προγράμματος της 

σωματικής υγιεινής, 

να  ΄μαστε  στο τμήμα της κομμωτικής. 



Καλώς ήρθατε παιδιά, 

είμαστε λίγο στριμωχτά. 

Λουτήρες από δω, πιστολάκια από κει, 

  



και στο κέντρο 
οι κούκλες με 
τα μπικουτί…… 



Σ ΄όλο το μήκος των 

μαλλιών, 

είναι θέμα ολίγων 

λεπτών, 

να απλώσουμε το 

σαμπουάν, 

χρησιμοποιώντας ζεστό 

νερό, 

στης κεφαλής το τριχωτό. 



Κάνουμε απαλό μασάζ 

δεν τραβάμε τα μαλλιά 

να μην γίνουν εύθραυστα.  

Ξεπλένουμε πολύ καλά 

για να αποφύγουμε, τα άτονα και  τα βαριά.   

Στις άκρες της τρίχας 5-8 εκατοστά 

παρατηρείται η μεγαλύτερη φθορά  

κι έχουν ανάγκη για ενυδάτωση 

τα μαλλιά… ταλαιπωρημένα.. και ξηρά. 



Αν νοιώσεις φαγούρα και ερεθισμό 

σίγουρα.. υπάρχουν ψείρες 

και κόνιδες που προκαλούν κνησμό, 

δεν πρέπει να τις αφήσεις να εκκολαφθούν 

και να πολλαπλασιαστούν. 

Όσο πιο γρήγορα μπορείς 

ειδικό χτενάκι πρέπει να βρεις, 

γιατί οι νεογέννητες ψείρες θα γεννήσουν αυγά 

κι ο κύκλος τους αρχίζει ξανά. 



Να ξέρετε ότι η ψείρα 

φοβάται την ξηρασία  

και την υψηλή θερμοκρασία 

Γι’ αυτό..   ρούχα, 

μαξιλάρια και πετσέτες σε καυτό νερό. 

Σε ότι αφορά την κεφαλή 

φάρμακα υπόσχονται πολλοί. 

Ακούστε όμως και τη δικιά μας συνταγή.  

  

  



Με ζεστό ξύδι μουσκέψτε τα 

μαλλιά 

βάλτε νάιλον σακούλα και δέστε 

την σφιχτά, 

είναι ώρα για μούλιασμα… 

Έτσι μαλακώνει η κόλα από τις 

ψείρες και τα αυγά 

και αφαιρούνται ευκολότερα.. 



Όσο αφορά τα παιδιά 

ειδικά αν έχουν μακριά μαλλιά, 

2-3 σταγόνες με έλαια 

μπορούν να κάνουν τη διαφορά. 

Τα βρέχουμε και τα χτενίζουμε προσεκτικά  

για να αφαιρέσουμε ψείρες και αυγά 

και να θυμάστε…. ότι υπάρχουν λύσεις, 

δεν θα ξεχνάτε όμως, ότι οι ψείρες …. 

δεν κάνουν κοινωνικές και άλλες διακρίσεις.. 
  



Ο Αλέξανδρος και η Αθηνά 

βάζουν καρέκλες και τραπέζια αρκετά, 

για να μαζευτούμε εκεί  

για μια νέα συνταγή.  



Σαπούνι από ελαιόλαδο 

Ένα (1Kg) κιλό λάδι (ελιάς)  και τριακόσια ( 300) γραμμάρια νερό ή τσάι, 

εκατό τριάντα πέντε με εκατό σαράντα γραμμάρια (135-140 gr) σόδα καυστική 

από φαρμακείο για να ΄ ναι καθαρή 

θερμόμετρο για το υγρό.. και αν θέλουμε αντί για το νερό 

γάλα  μπορούμε να βάλουμε θα είναι πιο καλό, 

και για να κρατηθεί το χρώμα και να μην το δούμε μαύρο, 

θα πρέπει να είναι υπό μορφή πάγου.. 

Αυτή είναι η συνταγή χρειάζεται και απαιτεί ειδίκευση πολύ. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κυρίες……. 



Έχουμε  όμως  και μια άλλη, μια εξαιρετική 

συνταγή αποσμητικού για τη μασχάλη 



Αποσμητικό για τη μασχάλη. 

Τρία με τέσσερα (3-4) κουταλάκια του 

γλυκού λάδι καρύδας, 

είναι υγιεινό αρκετά φθηνό  

και έχει άρωμα εξωτικό. 

Δυο κουταλάκια σόδα μαγειρική  

την υπόλοιπη χρησιμοποίησέ την 

στην ζαχαροπλαστική. 



Δυο κουταλάκια άνθος αραβοσίτου 

για να πάρεις όλα τα συστατικά 

και ένα κουταλάκι μελισσοκέρι προαιρετικά 

και για να σας πω όλα τα μυστικά 

τρεις με τέσσερις σταγόνες αιθέρια έλαια.. 

όμως,  μην αγοράζεται τα πιο φθηνά 

προτιμήστε αγνά και φυσικά. 









Στο τέλος πήραν όλα τα 

παιδιά αποσμητικό αγνό, 

φυσικό και ευωδιαστό. 



Στοματική Υγιεινή 
-Αλέξανδρε: μήπως γίνομαι κουραστική;  

Μπορείς να το Βρεις; 

«κόκκινη σπηλιά ανοίγει, άσπροι στρατιώτες στη σειρά, 

προστατεύουν μια πάπια που παίζει στη μέση». Τι είναι; 

- Μμμμ κόκκινη σπηλιά - άσπροι στρατιώτες - πάπια …και 
παπιά.. δεν ξέρω.  

- Είναι το στόμα, τα δόντια και η γλώσσα 
- Ναι;  
- Τα ’μαθες; θα μας μιλήσουν και γι’ αυτά. 



Δυο σειρές μαργαριτάρια 

σε δυο κόκκινα κυρτά ντουβάρια. 

Φτιάξαμε λοιπόν τα δόντια 

με ρεβίθια , πλαστελίνη 

και μαυρομάτικα μικρά φασόλια. 

και  φτιάξαμε.. 









Οι κοπτήρες στην αρχή 

οι κυνόδοντες πιο κεί, 

οι προγόμφιοι πιο κάτω 

κι οι τραπεζίτες μας στο βάθος. 







Σέλερι , τυρί το μάσημά τους απαιτεί, σίελο 

πολύ 

και τα βακτήρια με κάποιο τρόπο αδρανοποιεί. 

Πράσινο τσάι, σουσάμι και τυρί 

Κατεχίνες, φώσφορο κι ασβέστιο πολύ. 

Ακτινίδιο και φράουλα 

φροντίζουν πάντα τα ούλα, 

έχουν βιταμίνη C (σι) 

και δεν έχουν κολλώδη υφή. 



Το μήλο είναι θρεπτικό και το γάλα υγιεινό. 

               ΩΧ !!!!!!!! 

Σοκολάτες από δω, γλειφιτζούρια από κει 

η κόκα-κόλα πρέπει να ξεχαστεί 

έχουν ζάχαρη πολλή… 
  



Γι’ αυτό λοιπόν… 

Βούρτσισμα δοντιών 3 φορές τη μέρα 

μετά από   κάθε γεύμα. 

Δεν θα πρέπει να είμαστε βιαστικοί 

και η οδοντόβουρτσά μας να είναι μέτρια ή και 

μαλακή… 

  Τα δόντια και τη γλώσσα τα βουρτσίζουμε συχνά 

και τον οδοντίατρό μας να τον επισκεπτόμαστε 

τακτικά. 



Η παρέα μεγαλώνει και το 

βίντεο μας καθηλώνει. 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ 

ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ. 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ – 

ΔΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΛΩΝ. 

Αθηνά εκμαγείο είναι αυτό;;  

κοίτα ένα δόντι είναι κενό 



Τερηδόνα,  
πονόδοντος,  
ουλίτιδα,  
δόντια 
στραβά 
και κίτρινα… 



Οδοντική πλάκα και 

περιοδοντίτιδα, 

καταστάσεις παθολογικές 

που προκαλούν ξηροστομία, 

ευαισθησία και άσχημες 

αναπνοές. 

 



Αινίγματα και γνωμικά,  

παροιμίες κι οδηγίες 

μας διώχνουν όλες τις φοβίες, 

  



βρεθήκαμε και στις πλατείες 

να μαθαίνουμε εργαλεία τα 

κρεβάτια, τα τροχεία 

σε σύγχρονα οδοντιατρεία. 



Τελείωσαν τα αστεία, 

μπήκαμε στην εφηβεία, 

και για να σας το αποδείξω αυτό  

ακούστε αυτά που θα σας πω. 

Καθαριότητα στην ευαίσθητη περιοχή 

Ο Αλέξανδρος λαμβάνει το λόγο ….. 

 Ας τον ακούσουμε προσεκτικά… 



Χωριστήκαμε σ ομάδες….. 
Ξεπεράσαμε την παιδική ηλικία 
από την εξάρτηση περάσαμε στην ανεξαρτησία 
την ωριμότητα και την αυτονομία. 
Προκλήσεις, αλλαγές, βιολογικές και 
συναισθηματικές 
και όχι μόνο αυτές (και γνωστικές και ψυχολογικές 
και κοινωνικές). 



Παρατηρούνται αλλαγές στο σώμα  μας και στις ψυχές. 

Επιθυμίες σεξουαλικές και αλλαγές ορμονικές. 

Κι οι κυρίες μας, μας είπαν: είναι φυσιολογικές. 

Δεν με πειράζουν οι αλλαγές, 

αλλά πολλές φορές με ενοχλούν οι μυρωδιές. 

Τώρα ξέρω…..πρέπει καλά να πλυθώ , 

με ουδέτερο PH (πεχά) 

και μερικές φορές με αντισηπτικό. 

  

 



Επίσης ξέρω… πρέπει να πλυθώ 

και να χρησιμοποιήσω αντιιδρωτικό. 

Τα εσώρουχά μου να τα αλλάζω τακτικά 

και να ΄ναι άνετα και βαμβακερά. 

Μερικές φορές βγάζω κάτι παράξενα  σπυριά 

με κοιτάζουν τα παιδιά 

κι αναρωτιέμαι τι είναι αυτά;;; είναι φυσιολογικά;;;; 

ναι.!! Μερικές φορές χρειάζονται και κρέμα και 

αντισηπτικά. 

  



Βγάζω τρίχες εδώ κι εκεί 

και στην ευαίσθητη περιοχή, 

σε  αγόρια και κορίτσια 

είναι διαφορετική. 

Μας τονίζουν οι ειδικοί 

πρέπει να δώσουμε αυξημένη προσοχή, 

να ΄ναι πάντα καθαρή… 

Μας το λέει κι ο Διευθυντής και μετά την 

προσευχή…. 

 



Μ΄ αρέσουν οι συμμαθήτριες και οι συμμαθητές 

που αποπνέουν ωραίες μυρωδιές… 

Κι επειδή αποτελούμε μια κοινότητα , 

μέλημά μας και πρωταρχικός  μας στόχος 

θα πρέπει να είναι: 

 η καθαριότητα….!!!!!!!!!!! 
  



   Ευχαριστούμε 
  Οι εκπαιδευτικοί:  

  Ιατρούδη Φωτεινή 

  Βασιλού Σοφία 

  Γουλαγιάννη  Αναστασία 

  Κεσσούδη Ευαγγελία 

                                   



Καλλιτεχνικές δημιουργίες με ανακυκλώσιμα υλικά 





Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 

Τ.Ε.Ε   Ε.Α   Κατερίνης  - 1
ο
  βραβείο 

Συνεχίζουμε να μαζεύουμε  καπάκια  

και το σχολικό έτος 2016-2017 


