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سرشناسه
 عنوان و نام پدیدآور

 مشخصات نشر
 مشخصات ظاهری

 شابک
 وضعیت فهرست نویسی

 یادداشت
 موضوع
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 موضوع
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 موضوع

 شناسه افزوده
 شناسه افزوده

 رده بندی دیویی
 شماره کتابشناسی ملی
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کرمی پور، آتیه 
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داستان های اجتماعی

Social fiction
دندان شیری -- داستان

Deciduous teeth -- Fiction
تخیل در کودکان -- داستان

Imagination in children -- Fiction
دندان -- بهداشت -- داستان

Teeth -- Care and Hygiene -- Fiction
کرمی پور، عاطفه

انتشارات شایان نمودار
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شایان نمودار



سخنی با اولیاء گرامی

هـدف اصلـی ایـن کتاب توجـه به جایگاه مهـم دندان های شـیری و ایجـاد انگیزه در کـودکان جهت 
حفـظ و نگهـداری درسـت آنهـا  در  دهـان  تـا زمان  افتادنشـان و نیز  جانشـینی دندان هـای دائمی 

زیریـن آنها می باشـد.
 دندان شیری بهترین  فضا نگهدار  برای دندان  دائمی  زیرین و کنار خود می باشد. 

 از طرفـی، دنـدان شـیری خـراب و عفونـی عـاوه بر ایجـاد درد و ناراحتـی برای کـودک، می تواند 
منجـر بـه رویـش زود یـا دیر هنـگام دنـدان دائمی زیریـن خود شـود. بنابرایـن، مراقبـت از  دندان  
شـیری اهمیـت زیـادی دارد. )برخـاف باور نادرسـتی  که  عـده ای  معتقدند به دندان شـیری نباید 

بهـا داد چون باالخـره  میفتد!(
 بـا  مسـواک زدن منظـم )بـا ایجـاد عاقه در کـودکان، به گونه ای که عادت به مسـواک زدن بخشـی 
از رفتـار پسـندیده آنهـا شـود، ]رجـوع بـه کتـاب وروجک دنـدان[(، تغذیه سـالم، مراجعـه منظم  به 

دندانپزشـک و اسـتفاده از فلورایـد موضعـی این امر محقق خواهد شـد.

پند حکیم محض ثواب است و عین خیر
فرخنده آن کسی که به سمع رضا شنید

پائیز۱۳۹۹





به نام خدا

تقدیم به همه بچه های خوب که مراقب

سالمت دهان و دندان هایشان هستند.
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یکی بود یکی نبود پسری  بود  به نام امین، دوست و همکالسی کمال.
کمال را یادتون هست؟ همان کسی که وروجک داخل دندانش خانه ساخته بود!

آقا امین قصه ما در کنار برادر بزرگش احسان و مادر و پدرش، شاد و خوشبخت زندگی 
می کند. این خانواده، خندان هم هستند، چرا که خوشبختی ، خنده را به ارمغان می آورد. 

البته  و  خنده هایشان  از  که  می کردند  یادآوری  بچه ها  به  همیشه  امین،  مادر  و  پدر 
دندان هایشان، خوب مواظبت کنند.

همان طور که دندان ها یکی یکی در می آمدند، بچه ها به کمک  بزرگترهایشان  مسواک زدن  
و  نگهداری از دندان هایشان  را یاد می گرفتند.

مامان و بابا توضیح می دادند که مسواک زدن باعث از بین رفتن میکروبهای دندان  )وروجک 
و دوستانش( می شود که می توانند دندان را سوراخ و خراب کنند، آن موقع است که درد 
دندان شروع می شود. خوب واضح است که وقتی دندانی درد دارد، خندیدن، غذا خوردن و 

حتی حرف زدن  مشکل می شود.
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در آخر هم منشی مهربان به هر کدام از بچه ها یک مسواک جدید با اندازه مناسب دندان هایشان 
داد و از بچه ها قول گرفت همان طور که دکتر  یاد داده است، دندان ها و لثه را نه خیلی سفت، نه 
خیلی نرم و در جهت صحیح  مسواک بزنند. )البته با نظارت مادر یا پدر و یا بزرگتر خانواده (

کادر دندانپزشکی از همه آنها برای آمدنشان به دندانپزشکی تشکر کردند و به بچه ها گفتند: 
به دوستانتان هم بگویید که مراقب دندان هایشان باشند تا لبخندی قشنگ با دندان های 

سالم و درخشان داشته باشند. 
مادر، احسان و امین همگی از دوستان خوب دندان تشکر و خداحافظی کردند در حالیکه امین و 

احسان، برای دیدار دوباره آنها، با اشتیاق  لحظه شماری می کردند.

پایان
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حاال دختر- پسر خوب ،
به شکل با دقت نگاه کن !

تعداد دندان هایی را که در شکل می بینی بشمار.
دور دندان های شیریت که افتاده، خط بکش. 

فک باال

فک پایین

لطفا
پیشـنهادات و نقطـه نظـرات خـود را در مـورد این کتـاب و نیز 
سـواالت مربـوط بـه دندان هـای شـیری و دائمی را به نشـانی 
)karamipour.atefeh@yahoo.com( بـا ما در میان گذارید.

متشکرم


