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SISSEJUHATUS
Eesti Haigekassa projekti „Laste hammaste tervis“ raames on valminud metoodiline juhend, mis on mõeldud
koolieelse lasteasutuse õpetajale. Juhendi eesmärgiks on aidata õpetada lastele hammastega seotud
teemade olulisust, suurendada laste hambasõbraliku toitumise ja suuhügieeni alaseid teadmisi ning oskusi.
Kuna eelkooliealine laps õpib mängides, suudab ta just mängu kaudu omandada kõige efektiivsemalt uusi
teadmisi ja oskusi. Juhendis toodud õppe- ja kasvatustegevused sobivad igas eas lastele ning neid on
lihtne kohandada vastavalt vajadusele ja laste arengule. Hambatervise teemasid on soovituslik käsitleda
regulaarselt kogu õppeaasta jooksul.
Juhendis käsitletakse kolme peamist teemat: 1) hambad ja hambaaugu tekkimine, 2) tervete
hammaste viis „kuldreeglit“, 3) hambaarsti külastus ja hambaarsti töö ja lisaks 4) kuidas käituda
hambatraumade ja suuhingamise korral. Iga teema algab selle täpsema tutvustusega, millele järgnevad
õppe- ja kasvatustegevuste eesmärgid, erinevate mänguliste tegevuste ja katsete kirjeldused koos
illustreerivate piltidega ning ideed tegevustele järgnevaks aruteluks. Lapse arengu eeldatavad tulemused
on suurenenud teadlikkus hammastega seotud teemades ning teadmised, oskused ja harjumused, mis on
olulised iseseisvalt hammaste tervise eest hoolitsemisel.
Materjali koostamisel on lähtutud koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast (2008), Eesti Hambaarstide
Liidu juhendmaterjalist „Kaariese ennetamise meetmed lastel“ (2015) ja Tervise Arengu Instituudi koostatud
„Eesti toitumis– ja liikumissoovitused“ (2015). Juhendis toodud meisterduste ja tegevuste ideid on käesoleva
projekti raames kogutud erinevatest lasteaedadest ja internetist.

Metoodilise juhendi eesmärgid on:
• mitmekesistada suutervise teemade käsitlemist lasteaias;
• õpetada lapsele selgeks põhimõtted, mida järgides püsivad hambad terved;
• tutvustada ja harjutada suuhügieeni mänguliselt ja eakohaselt;
• lõimida suutervise teema erinevate õppe- ja kasvatustegevustega;
• jälgida laste toidukordi ja mida ning kui tihti lastele söögiks pakutakse;
• õpetada lapsi oma hammaste tervise eest hoolitsema;

Metoodilise juhendi koostamisel on lähtutud järgnevatest põhimõtetest:
• laste eakohasusest;
• mängulisuse printsiibist;
• laste ja õpetajate loovusest;
• koostööst lapsevanematega;
• kasutaja mugavusest.

4

Koolieelse lasteasutuse õpetaja metoodiline juhend

Hamba ehitus

HAMMAS JA HAMBAAUGU TEKKIMINE
Hamba ehitus
Hammas koosneb kolmest kõvast koest (email, dentiin, tsement) ja ühest pehmest koest (pulp ehk säsi).
Email e. hambavaap on
hambakrooni kattev kiht, jääb
igemest ülespoole, on tugevaim kude
organismis.

KROON
suus nähaolev hambakroon

Dentiin e. hambaluu on kollakas
kõva kude, moodustab põhilise osa
hambast.
Ige koosneb roosast ja pehmest
koest, ümbritseb hammast.

JUUR
lõualuus olev(ad) hambajuur(ed)

Pulp e. säsi hoiab hammast elus,
sisaldab närve ja veresooni.
Juuretsement on luusarnane kude,
katab hambajuure pinda.

Hammas jaguneb suus nähaolevaks hambakrooniks ja lõualuus olevaks juureks (või juurteks). Igal
hambaosal on täita oma ülesanne. Hambajuurte ülesandeks on hoida hammast lõualuu sees kinni.
Email ehk hambavaap katab hammast. Email on väga tugev kude, mida on vaja hamba kaitsmiseks kahjulike
bakterite, temperatuurimuutuste ja kulumise eest.
Dentiin ümbritseb hambanärvi ning moodustab põhilise osa hambast. Dentiin on sama tugev kui luu ning
oma koostiselt ja struktuurilt luule väga sarnane. Sellepärast kutsutakse seda ka hambaluuks. Dentiin on
kollakas-pruunikat värvi, andes nii hammastele kollaka varjundi.
Tsement on õhuke kiht, mis katab hambajuurt ning on vajalik, et hammas püsiks lõualuus kinni.
Hamba sees on pulbiruum, milles paiknevad hambanärv ja veresooned. Hambad on elusad —
hambanärvid juhivad aistinguid meie ajju; veresoonte kaudu tuuakse hambale toitaineid ja hapnikku ning
samuti eemalduvad nende kaudu jääkained.
Hambaid on meil vaja söömiseks, rääkimiseks ja naeratamiseks.
Kõik hambad ei ole ühesugused. See on sellepärast, et hammastel on erinevad ülesanded. Lõikehambad on
eesmised peitlikujulise krooniosaga ühejuurelised hambad, mis hammustamisel lõikavad toitu. Silmahambad
on kõige pikema juurega hambad, koonusekujulised ja terava tipuga, aidates nii toitu kinni hoida ja katki
hammustada. Purihambad on tagumised köbrulised hambad, mis peenestavad mälumisel toitu.
Hammastel on tähtis roll kõnelemisel. Suu on meie peamiseks suhtlusvahendiks ja hambad moodustavad
„seinad“, mille vastu huuled, keel ja põsed häälikuid moodustades liiguvad. Kui hambad puuduvad, võib
esineda raskusi teatud häälikute selgelt hääldamisel.
Hambad on olulised ka meie välimusele. Katkine või puuduv hammas mõjub halvasti iga inimese enesetundele
ja välimusele.
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Õppe- ja kasvatustegevused
Eesmärgid
Lapsed teavad:
• milleks on vaja hambaid;
• hamba ehitust: hambakroon, hambajuured, pulbiruum, hambanärv, veresooned, email / hambavaap,
dentiin / hambaluu;
• milleks mingit hambaosa vaja on.
Hammaste meisterdamine on mitmekülgselt kasulik tegevus, mis annab lastele võimaluse õppida tundma
hamba ülesehitust ja kuju, pakub võimalusi erinevateks käelisteks tegevusteks, annab ainest aruteluks ning
on ühtlasi lähtepunktiks, kust saavad alguse erinevad mängud. Hammaste meisterdamiseks on mitmeid
erinevaid võimalusi.

Hamba voolimine

Vajalikud vahendid:
voolimismass või plastiliin
Töö käik:
• Lapsed voolivad hambaid õhu käes kivistuvast voolimismassist,
kasutades soovi korral hambakujulise vormi abi (erinevatest
veebipoodidest on võimalik tellida silikoonist vorme, piparkoogivorme, vormidena saab kasutada pudelikorke jne).
• Lihtsaim moodus hammast voolida on rullida voolimismassist
soovitud suurusega silindrike, mille ühte otsa vajutavad lapsed
sõrmega kergelt lohu ning teises otsas voolivad kaks „sabakest“
ehk juurt.
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Pudelipõhjast hamba
meisterdamine
Vaata ka lk 38

Hamba ehitus

Vajalikud vahendid:
tühi läbipaistev plastpudel
käärid
pintsel
valge guašš

Töö käik:
• Üks lihtsamaid mooduseid hamba valmistamiseks, mis annab ühtlasi võimaluse taaskasutuseks,
on kasutada plastpudelite põhjasid. Eelistatud on värvitud pudelid, mitte rohekad või tumedad.
• Lapsed eemaldavad pudelitelt korgid, suruvad pudelid ühe käega lapikuks kokku ja lõikavad
kääridega põhjad küljest. NB! Pudelipõhja lõikamine on küllaltki raske ja ohtlik, ning lapsed
vajavad õpetaja / täiskasvanu abi.
• Lapsed saavad pudelipõhjade sisemused valge värviga üle värvida ja kui need on kuivanud, näevad
tagurpidi pööratud pudelipõhjad välja nagu hambad.
• Väiksemate lastega saab pudeli–hambaid kasutada ka liivakastivormidena, mille abil saavad
lapsed õuesõppel teha liivast hambaid. Sellisel juhul on oluline jälgida, et pudelipõhja läbilõike koht
poleks kitsam kui pudelipõhi, sest muidu ei tule liiv vormist hambakujuliselt välja.

Pudelipõhjast ja
kipsist küünlajala
meisterdamine

Vajalikud vahendid:
tühi läbipaistev plastpudel
käärid
kipsipulber

vesi
spaatel
teeküünal

Lisaks guaššidega värvimisele on võimalik täita pudelipõhi ka kipsiga. Enne kui kips kõvastub, võib
selle sisse vajutada ka teeküünla ja meisterdada variandi, kus ühtepidi keerates on tegemist küünlajalaga ja teistpidi hambaga.
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Hamba erinevate
kihtide vormimine
vt Lisa 3a, 3b

Vajalikud vahendid:
paber ja pliiats
käärid
hambašabloon erinevate hambakihtide nimetustega
värviline plastiliin ja/või punane lõng ja PVA liim

Töö käik:
• Lapsed või õpetaja joonistavad või prindivad ja lõikavad välja hamba šablooni, mille järgi saavad
lapsed plastiliini kasutades vormida tasapinnalise hambakujutise.
• Sellele saab omakorda kas joonistada või kanda teist värvi plastiliini, kujutamaks hamba sees olevaid erinevaid hambakihte. See aitab lastele selgitada hamba ülesehitust.
• Lisaks võivad lapsed lõnga ja PVA liimiga meisterdada hamba sisemusse veresooned ja närvi.

Hamba erinevate
kihtide värvimine
vt Lisa 3a, 3b

Vajalikud vahendid:
paber
pliiats
käärid
küünal või rasvakriidid
vesivärvid

Töö käik:
• Lapsed joonistavad šablooni järgi suurema hamba, mille peale omakorda tõmbavad rasvakriitidega või küünlaga erinevate hambakihtide piirjooned.
• Seejärel saavad lapsed hamba vesivärvidega üle värvida ja eelnevalt tehtud piirjooned jäävad
sellest põnevalt läbi kumama.
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Hamba ehitus

Päris hamba
uurimine
Lapsed võivad lasteaeda kaasa võtta enda ära tulnud
piimahambaid, et uurida, millise kujuga hambad on ja
vaadata, kas hambad olid terved või oli neis mõni auk.
Lisaks saavad nad uurida, kas hambal on juur. Enamasti
on suust ära tulnud piimahammastel juur ära lahustunud, mille tõttu on hammas hakanud loksuma ja suust
ära tulnud.

Arutelu:
• Miks on hambad meile olulised? Vastus: hambaid on vaja söömiseks, rääkimiseks ja naeratamiseks.
• Millistest osadest hambad koosnevad? Vastus: hambakroon, hambajuur, hamba sees
olev hambanärv ning veresooned. Suust välja tulnud piimahambal on tavaliselt hambajuur
väga lühike või üldse ära kadunud. Mõnikord võib ka suust ära tulnud piimahambal näha
hamba sees punakat veretäppi.
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Piima-ja jäävhambad
Piimahambad hakkavad lõikuma umbes 6 kuu vanuses. Kuigi sündides ei ole imiku suus näha ühtegi
hammast, on nad osaliselt juba olemas aga peidus igeme all luu sees. Esmalt areneb hamba krooniosa ning
kui kroon on moodustunud, hakkab arenema juur. Umbes 6 kuu kuni 1 aasta vanuses hakkavad piimahambad
end läbi igeme suruma. Seda protsessi nimetatakse hammaste lõikumiseks. Suhu lõikudes jätkub hamba
mineraliseerumine ehk tugevamaks muutumine. Piimahambad võimaldavad väikelapsel hakata sööma
tahkemat toitu, on olulised kõne arenemisel ja hoiavad kohta jäävhammastele. Kokku tuleb piimahambaid
suhu 20, 10 ülemisse ja 10 alumisse hambakaarde.
Jäävhambad hakkavad suhu tulema üldjuhul 6.-7. eluaastal. Täiskasvanud inimesel on 28-32 jäävhammast.
Jäävhambad on suuremad kui piimahambad ja kollakama värvusega (piimahambad on piimjas-sinaka
värvusega). Eesmiste jäävhammaste lõikeservadel on pärast suhulõikumist näha sakid, mis hiljem kuluvad
siledaks. Jäävhambad on suuremad ja neid on rohkem kui piimahambaid. Lisaks hammastele on suus näha
keel, igemed, huuled, suulagi.

Õppe- ja kasvatustegevused
Eesmärgid
Lapsed teavad:
• mis vahe on piima- ja jäävhambal;
• mida tähendab hammaste lõikumine;
• mitu hammast neil suus on;
• oskavad nimetada suu osasid — keel, hambad, suulagi, huuled, igemed.

Mäng „Peegel ja
suu“

Vajalikud vahendid:
peegel
Selleks lõbusaks mänguks on vaja vaid peeglit ja lapsi. Kui
lasteaias on olemas suurem peegel, võib lapsed selle ette ritta
sättida, et nad saaks kas korraga või kordamööda uurida oma
suu ehitust. Suurema peegli puudumisel saab kasutada ka
väiksemaid, taskusuuruses peegleid. Õpetaja saab anda lastele
ülesandeid: näita keelt, toruta huuli, loe ülemisi hambaid, loe
alumisi hambaid jne. Mängu eesmärgiks on õpetada lastele,
millised on lisaks hammastele teised suu osad.
Samuti võib kasutada töölehte „Minu suu“ vt Lisa nr 4
Vaata lisaks Youtube’ist: Kertriin Paabo mängulised
logopeedilised keele- ja suulihaste harjutuste videod.
Lapse vanusele sobivad harjutused on Valli Vilu raamatus
“Pannkoogi pidu”.
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Pabersuu
meisterdamine

Piima-ja jäävhambad

Vajalikud vahendid:
valge papptaldrik
käärid
kleepmass
punane paber
Töö käik:
• Iga laps meisterdab valgest papptaldrikust pabersuu. Selleks
tuleb lastel taldrik keskelt kokku murda, et moodustuks suu ülaja alaosa.
• Lapsed lõikavad mõlemale poolele taldriku äärtesse kääridega
sälgud, et tuleks kokku 10 hammast nii üles kui alla (vajadusel
õpetaja aitab).
• Osa hambaid võib tagasi keerata ja kleepmassi abil suu
siseküljele kinnitada, et matkida veel peidus olevaid ja suhu
lõikumata hambaid.
• Iga lapse meisterdatud suu võib olla tema enda suu koopiaks,
see tähendab, puudu võivad olla samad hambad, mis lapselgi.
Kui lapsel tuleb piimahammas ära, saab ta pabersuus vastava
hamba peitu panna ja oodata jäävhamba lõikumist. Kui lapsel
lõikub uus hammas, saab ta selle ka pabersuus peidust välja
võtta.
• Lapsed saavad suhu kleepida ka punasest paberist lõigatud
keele.

Arutelu:
• Kui palju on inimesel hambaid ja kas lastel ja täiskasvanutel on erinev arv hambaid?
• Millal tulevad suhu piimahambad?
• Millal vahetuvad piimahambad jäävhammaste vastu?

Plastiliinist suu ja
oahambad

Vajalikud vahendid:
roosat või punast plastiliini “igemeteks“
valgeid kuivatatud ube “hammasteks“

Töö käik:
• Lapsed voolivad plastiliinist kaks piklikku, umbes 1,5 cm
jämedust riba, millest moodustuvad ühendamisel ülemised ja
alumised igemed.
• Nii ülemise kui alumise igeme sisse suruvad lapsed 10 oahammast.
• Ka selle meisterduse puhul võib laps viia vastavusse enda
suu olukorra ja mängusuu, st jätta välja hetkel tema enda
suust puuduvad hambad.
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Hambaraamatuga
tutvumine

Erinevate hambateemaliste lasteraamatute uurimine
ja lugemine annab võimaluse olulisi teemasid korrata
ja kinnistada.
Vajalikud vahendid:
hambateemaline lasteraamat, nt Iwona Radünz ja Thomas
Röhneri “Hambaraamat. Kõik sinu piimahammastest“ (2008).
Töö käik:
Lapsed uurivad kas ühiselt või individuaalselt hambateemalisi
lasteraamatuid või loeb õpetaja neile raamatust ette. Lugemisele
järgneb arutelu loetu teemal.

Valiku erinevaid hambateemalisi raamatuid leiab juhendi Lisast nr 1
Arutelu:
• Millal tulevad suhu esimesed hambad ja kui palju neid on?
• Miks ja millal hambad vahetuvad?

Hammaste
loendamise lauamäng

Aitab õpetada lastele suu ehitust ning mängu kaudu
loendamist/ arvutamist.
Vajalikud vahendid:
punane paber
valge paber
pliiats
käärid
kilekaaned ja/või lamineerimine
vildikas või marker
täring ja nupud

Töö käik:
• Lapsed või õpetaja joonistavad punasele paberile kogu paberi ulatuses pikliku, otstest ümara
kujutise ning lõikavad selle seejärel välja.
• Lapsed murravad kujutise pooleks, et moodustuks nii üla– kui alaosa.
• Lapsed joonistavad, lõikavad ja kleebivad valgest paberist 10 hammast nii ülaosale kui alaosale.
• Õpetaja võiks valmistatud kujutise lamineerida või panna kilekaante vahele, et võimaldada hammaste peale vildikate või markeritega kirjutamist ja joonistamist ning kustutamist.
• Sellist suu kujutist saab kasutada erinevateks täringumängudeks, näiteks veeretab laps täringut ja loendab saadud numbri jagu hambaid ning paneb oma nupu vastavale hambale.
• Võib kasutada ka arvutama õppimiseks, lisades veeretatud täringunumbrile +1 vm numbri.
• Väikesed lapsed ja/või õpetaja võivad lihtsalt hambaid nummerdada kas loogilises järjekorras
või suvaliselt. Õpetaja nimetab ühe numbri ja lapsed otsivad õige numbri üles.
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Õppetegevus
„Hambahaldjas
õpetab arvutama“

Piima-ja jäävhambad

Õppetegevuse eesmärk on õpetada lastele
loendamist 12ni, arvutamist 12 piires ning õpetada
suu- ja hammaste ehitust, tutvustada erineva kujuga
hambaid (silma-, lõike- ja purihambaid). Lapsed
saavad arutleda, miks hambad vajalikud on, millal ja
kuidas hambad vahetuvad (piimahammaste asemele
tulevad jäävhambad).
Vajalikud vahendid:
punast, valget ja roosat värvi paber huulte kujundi jaoks,
valge paber erikujuga hammaste jaoks või kasutada
šablooni (Lisa nr 5).
Võimalusel lamineerida!
Töö käik:
1. Õpetaja valmistab šablooni järgi suu ja hambad. Lamineerib
neid ja lõikab piirjoonte järgi välja. Hammaste suhu panemise
jaoks lõikab huulepiirile sälgukesed, nii üles kui alla kuus sälku.
2. Suuremad lapsed võivad õpetajat aidata, nt hammaste väljalõikamisel.
3. Lapsed laovad suhu hambaid ja siis eemaldavad need, õppides
nii loendamist ja arvutamist.
Näiteks:
- Lapsed laovad suhu 8 hammast, eemaldavad 2 hammast, ning
arvutavad, mitu hammast on nüüd suus?
- Suus on 2 hammast, nädala pärast on igemest välja ilmunud
veel 2 hammast, mitu hammast on nüüd suus?
- Suus on 8 hammast, ühe hamba on hambahaldjas endale võtnud, mitu hammast on suhu jäänud?

vt Lisa nr 6
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Bakterid
Meie kehas ja suu limaskestal elab palju baktereid. Me saame need oma vanematelt juba imikueas. Bakterite
hulk ja koosseis muutub elu jooksul. Kõige rohkem mõjutab suus elavaid baktereid see, mida ja kui tihti
me sööme. Suu on bakteritele hea elukeskkond, sest suus on soe ja niiske. Hambapinnale tekkivat
(peamiselt) toidujääkidest ja bakteritest koosnevat ladestust nimetatakse hambakatuks.
Bakterid on väga väikesed elusolendid, keskmiselt 1–5 mikromeetri suurused (1000 mikromeetrit = 1 mm).
Bakterid on kõige väiksemad (mikroskoopilised) üherakulised organismid, kes suudavad iseseisvalt paljuneda
ja kasvada. Bakterid on silmale nähtamatud, me näeme neid vaid mikroskoobi all. Neid on erineva kujuga:
pulgakujulised, kerakujulised, niitjad, komajad, nõrgalt keerdunud. Bakterid on väga vastupidavad. Nad
omastavad väliskeskkonnast vees lahustunud toitaineid kogu raku pinnaga (osmootselt) ja eritavad rakust
välja ainevahetuse jääkprodukte.
Päris täpset vastust küsimustele, kui palju baktereid meie suus elab ja kui palju eri liike neid on, ei teata. Seal
elab kogu aeg umbes 20 miljardit ja 500-650 eri liiki baktereid ning nende arv kahekordistub iga 5 tunni
tagant. Meie suus on mitu korda rohkem baktereid kui inimesi maakeral. Bakterid elavad nii hammastel kui
keelel, samuti põskedel ja suu limaskestal. Võrdluseks, üks gramm mulda sisaldab kuni miljard bakterit, ühes
piimatilgas võib neid olla sadu tuhandeid.
Nii nagu on erinev iga inimese suus olevate bakterite kooslus ja arv, on erinev ka meie kehade võime kaitsta
end nende bakterite eest. Erinevad ka tingimused, mida iga inimene bakteritele eluks ja paljunemiseks
võimaldab. Need sõltuvad suuresti sellest, kuidas inimene toitub ja oma suuhügieeni eest hoolitseb.

Selleks, et bakterid saaks kasvada ja paljuneda, on neil vaja energiat, mida nad saavad toitainete
lõhustamisel. Suubakterid saavad energiat kõikidest toitudest ja jookidest, mida inimene tarbib, välja arvatud
puhas joogivesi. Eriti meeldivad neile suhkruterikkad ja hammaste külge kleepuvad toidud. Bakterid kasvavad
ja paljunevad palju kiiremini kui kõik teised organismid.
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Bakterid

Õppe- ja kasvatustegevused
Eesmärgid
Lapsed teavad:
• kes on bakterid (ehk mikroobid ehk pisikud);
• kui suured/väikesed on bakterid;
• mis on hambakatt;
• miks bakteritele meeldib suus elada;
• mida bakterid suus teevad ja millest nad energiat saavad.

Bakteri
joonistamine

Vajalikud vahendid:
paber
pliiatsid
Laps joonistab pildi bakterist, kes võiks elada tema suus. Pildile
saab lisaks joonistada või kirjutada, mida see bakter sööb ja joob,
kus ta elab ja mida see bakter lapse hammastele teeb.
Arutelu:
• Miks bakteritele suus meeldib?
• Kuidas me saame bakterite arvukust ise mõjutada?
• Kui palju meie suus baktereid elab?

Bakteri meisterdamine ja
näitemäng
Laps meisterdab bakteri kas lasteaias, koos vanematega
kodus või rühmas ühistööna koos vanematega. Bakteri
meisterdamiseks sobivad kõik materjalid alates paberist
ja lõngast, lõpetades vanade mänguasjadega. Bakteri
välimusele loomingulised piirid puuduvad. Bakterile võib
panna nime ning mõelda välja, mis on tema lemmiksöök ja –
jook. Sellistest bakteritest võib korraldada ka näituse või teha
näitemängu.
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Näitemäng “Hammas ja bakterid“
Näidendi tegemiseks võib kasutada sirmi või mängida
lastega laua ümber.
Vajalikud vahendid:
paberist lõigatud valge hammas ja mustade plekkidega katkine hammas (vt juhendi lõpus olevaid näidiseid)
laste tehtud bakterid
suured paberist maiustused — jäätis, šokolaad, erinevad
kommid sh pulgakommid
hambahari
Töö käik:
Alustuseks hoiab õpetaja käes ilusat valget hammast.
Hammas: „Tere lapsed, mina olen Juku hammas. Mulle meeldib Juku suus olla ja aidata tal süüa
porgandeid, õunu, leiba ja teisi häid asju. Juku on tubli laps ja ta peseb mind igal hommikul ja
õhtul hambaharjaga hoolega puhtaks. Vaadake, kui valge ja ilus ma olen!“
Siis ilmub bakter.
Hammas: „Oi, kes see on! Lapsed, kas teie teate, kes see on?“
Lapsed vastavad, et see on bakter.
Bakter: „Mina olen bakter (mikroob, pisik vms). Mina elan ka Juku suus. Ma kardan hambaharja
ja peidan ennast hamba taha, kui Juku hambaid peseb. Mul on natukene igav, sest hambahari viib
mu sõbrad ära. Mulle meeldib koos Jukuga porgandeid ja muid asju süüa, aga need pole minu
lemmiktoidud. Kas teie, lapsed, teate, mis toidud meeldivad mulle kõige rohkem?“
Lapsed vastavad, õige vastus on magusad.
Bakter: „Kui ma magusat söön, kasvan suureks ja tugevaks ning teised suus olevad bakterid ka,
ning meil hakkab koos väga lõbus olema!“
Ilmub Komm, mida bakter sööb. Kohe tuleb ka teine bakter. Järgmise magusa söögiga ilmub veel
baktereid.
Hammas: „Oi–oi, baktereid on nii palju, nad on tugevad ja võivad mulle liiga teha! Millal Juku
hakkab hambaid pesema? Lapsed, kutsume koos hambaharja!“
Lapsed ja hammas kutsuvad koos hambaharja, aga see ei tule.
Hammas: „Juku vist läks magama ja unustas hambapesu! Ma olen väga mures, mis nüüd saab,
tal on suus väga palju baktereid! Ja mina pean nendega terve öö koos olema.“
Bakterid lõbutsevad ja ronivad hamba peale, hammas kukub ning tema asemele ilmub mustade
plekkidega õnnetu hammas.
Hammas: „Nüüd on juba hommik ja magusatest toitudest jõudu saanud bakterid on teinud mulle
liiga, vaadake, ma olen must ja katki. Kas Juku peseb nüüd mind ära? Kui ta seda ei tee, siis ma
jäängi katkiseks ning ei saa kenasti toitu närida. Pärast on Jukul ka hambavalu. Lapsed, kutsume
jälle koos hambaharja!“
Hammas ja lapsed kutsuvad hambaharja ning see ilmub. Hambahari peletab kõik bakterid ära
ning hammas on jälle ilus.
Hammas: „Aitäh sulle, hambahari, et tegid mind puhtaks! Aitäh, lapsed, et aitasite mind. Kas
teie ikka teate, kui tihti peab hambaid pesema? Kas teie pesite täna hommikul hambaid? Kindlasti
tuleb korralikult pesta kõiki hambaid, ka tagumisi, nii põse kui ka keele poolt! Kohtumiseni siis,
tervitage oma ilusaid hambaid ka!“
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Voolimistegevus
„Bakterite
paljunemine“

Bakterid

Vajalikud vahendid:
plastiliin vms voolimismass
Võistluslik tegevus, mis aitab lastele selgitada
bakterite kiiret paljunemist ning annab võimaluse
käeliseks tegevuseks voolimise kaasabil ning erinevate
geomeetriliste kujundite õppimiseks.
Töö käik:
• Õpetaja voolib plastiliinist bakteri. Lihtsamas versioonis võib
see olla lihtsalt pallike, keerulisemas versioonis võib teha erinevaid geomeetrilisi kujundeid — kolmnurgad, silindrid, nelinurgad
jms, või lisada algsele kujundile kombitsaid vms.

• Seejärel hakkavad lapsed võidu samasuguseid kujundeid ehk baktereid voolima, n-ö paljunema.
Lapsed võib jagada väiksematesse meeskondadesse, kes teevad erinevaid baktereid ja võistlevad
aja peale selles, millised bakterid kõige kiiremini paljunevad.
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Katse „Bakterite
paljunemine“

Uurime ja kasvatame baktereid kodustes
tingimustes. Katse näitlikustab muidu silmale
nähtamatute bakterite paljunemist.
Selle katse juures vajavad lapsed täiskasvanute abi,
juhendamist ja järelvalvet.
Vajalikud vahendid:
2 tl suhkrut
2 tl želatiini
1/2 kl vett
veekeetja või keedupott
kauss
papptopsid või nn Petri tassid
toidukile (kui kasutada papptopse)
kosmeetilised vatipulgad
vildikas märkimaks topsidele katseobjektide nimetused

Ettevalmistus:
• Õpetaja keedab 1/2 klaasi vett ja valab kuuma vee kaussi.
• Laps lisab 2 tl suhkrut ja 2 tl želatiini. Segab kuni suhkur ja želatiin on lahustunud.
• Laps või õpetaja kallab saadud lahuse erinevatesse topsidesse. Iga topsi põhja peaks jääma
umbes 1 cm lahust.
• Laps katab iga pabertopsi kohe toidukilega, et vältida selle saastumist nii palju kui võimalik.
• Nn Petri tassidel on olemas klaasist kaas ja siis pole toidukilet vaja kasutada.
• Lahus peab jahtuma 24 tundi.
Järgmisel päeval:
• Laps märgistab iga tassi vastava objekti nimetusega, millelt plaanib katse käigus külvi võtta. Üks
tops jääb kontrolltopsiks, millele ei lisata külvi.
• Külvi võtmiseks võib valida näiteks järgmised pinnad: WC prill-laua alune äär, ukse käepide,
toataime leht, köögi kraanikauss, katse teostaja suu sisepind jne.
• Laps kogub vatipulgaga erinevatelt pindadelt külvi, tõmmates pulgaga mõned korrad õrnalt üle
uuritava pinna. Iga pinna jaoks tuleb võtta uus ja puhas pulk.
• Laps eemaldab topsi katva kile või klaasi ja silitab vatipulgaga õrnalt vastava nimega topsis oleva
želatiini pinda ning paneb toidukile peale külvi tegemist kohe tagasi topsi peale.
• Lõpuks asetab laps kõik topsid 5-6 päevaks pimedasse, sooja kohta.
• NB! Kontrolltops ei sisalda külvi.
• Tulemused võivad olenevalt valitud pindadest ja katse läbiviimise kohast olla erinevad, kuid
kindlasti on need üllatavad. Soovitatav on tulemusi oodates kirjutada üles ennustatav tulemuste
pingerida ehk millises topis paljunesid bakterid kõige enam?
Arutelu:
• Miks on oluline pesta hoolega käsi ja hambaid, hoida puhtust? Vastus: korraliku hügieeni
ja puhtusega piiratakse ohtlike nakkushaiguste levikut.
• Miks on oluline pesta hoolega hambaid? Vastus: hambaid hoolikalt pestes vähendame
igapäevaselt suus elavate bakterite hulka ja nii hoiame ära hambaaukude tekkimise. Mida
hoolikamalt ja kauem me hambaid peseme, seda vähem meie suhu baktereid jääb.
• Mitu korda päevas tuleb hambaid pesta? Vastus: hambaid peab pesema igal hommikul
ja igal õhtul, sest bakterid paljunevad väga kiiresti. Bakterid saavad jõudu ja energiat
toidust, mida me sööme.
18
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Katse „Hambakatu
kasvatamine“

Bakterid

Katse näitlikustab, kuidas hambakatus olevad bakterid paljunevad, kui nad saavad suhkrut. Katses
kasutame pärmi, mis ei ole küll bakter, vaid seen,
kuid aitab sellest hoolimata protsessi väga hästi demonstreerida, sest toimub väga kiire, silmale nähtav
paljunemine.
Vajalikud vahendid:
2 tl pärmipulbrit
1 spl suhkrut
sooja vett
2 topsi/tassi
2 lusikat
Töö käik:
• Laps võtab 2 puhast tassi, mille põhja paneb 2 tl pärmipulbrit.
Pärmi peale kallab sooja vett (mitte kuuma, soovituslik
temperatuur ca 40 kraadi).
• Ühte tassi lisab 1 spl suhkrut.
• Laps segab kummaski tassis olevat segu eraldi lusikaga ja
vaatleb, kuidas pärm reageerib ja kerkib.
Arutelu:
• Arutage, kuidas suhkur, mida me sööme, aitab
hambakatus olevatel bakteritel paljuneda ja kasvada.
Hambakatuks nimetatakse (peamiselt) toidujääkidest
ja bakteritest koosnevat ladestust hambapinnal, mis
soodustab hambahaiguste arenemist, sh aukude teket
ehk kaariese teket.
• Küsige lastelt, miks on nendel, kes armastavad süüa
tihti maiustusi või suhkruterikkaid toite, sageli ka
rohkem hamabaauke?
Vastus: sest bakteritele meeldivad magusad toidud
ja joogid — need annavad palju energiat ja bakterid
hakkavad nii veel kiiremini paljunema. Samuti
kleepuvad magusad söögid paremini hammaste külge
ja on nii pikemat aega hammastega kontaktis, mistõttu
saavad bakterid omakorda kauem nendest uut
energiat.
• Mis aitab hambaaukude tekkimist ära hoida?
Vastus: söö tervislikult, sh mitmekesiselt, joo vett, ära
näksi, lase hammastel puhata, pese hambaid 2 korda
päevas.
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Hambaaugu tekkimine
Bakterid, kes elavad meie suus, saavad energiat ja toitaineid kõigest, mida me sööme ja joome. Oma
elutegevuse käigus eraldavad need bakterid hapet, mis on nendele ohutu, aga hammastele halb.
Hape lõhub ning nõrgestab hammast. Kui pH tase suus
langeb alla 5,5, siis hakkab hambapind lahustuma ehk
demineraliseeruma, mis tähendab, et mineraalid lähevad
hambapinnast välja. Kui pH suus uuesti tõuseb, siis liiguvad
mineraalid tagasi hambasse ehk hamba pind remineraliseerub.
Kui suus on happeline keskkond liiga pikalt ja liiga tihti, siis
tekib hambasse auk.

Hambaaugu
tekkemehhanism
Toit / Süsivesikud
Suuõõne bakterid

Happerünnak

pH on mõõtühik, mis näitab vabade vesinikioonide sisaldust
vedelikus ehk vedeliku happelisust. Puhta vee pH on 7. Mida
madalam on pH, seda happelisem on keskkond. Tervel inimesel
on maomahla pH 0,6–1,6, sülje pH 6,9–7,2. Selle taset erinevates
vedelikes saab mõõta test-indikaatorribadega (saab osta
apteegist), mille lakmuspaber muudab vastavalt keskkonna
happelisusele oma värvi. Parim aeg sülje pH määramiseks on
1 tund enne sööki või 2 tundi pärast söömist.

pH langus

Mineraalide kadu

Janu korral tuleb juua alati vett. Klaas puhast joogivett on kiireim moodus oma sülje pH-d tõsta.

terve hammas

hambaauk

Hamba pealispinda kattev tugev kiht ehk email lahustub happe mõjul aeglaselt.
Kui bakterid jõuavad läbi kahjustatud emaili hamba sisemise kihini, siis kasvab auk väga kiiresti
suureks ning hammas võib hakata valutama.
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Hambaaugu tekkimine

Õppe- ja kasvatustegevused
Eesmärgid
Lapsed teavad, kuidas tekib hambaauk.

Katse „Hambaauk
õuna sees“

Katse näitlikustab, kuidas tekib hambaauk ja mis
toimub katkise hamba sees.
Õpetaja näitab lastele tervet õuna ja selgitab, et samuti
nagu hambal, on õunal:
- koor (email),
- viljaliha (dentiin),
- südamik (pulp).
Vajalikud vahendid:
• 2 tervet õuna (väliste kahjustusteta)
• puidust ork (sobivad nt söögipulgad, pliiats, mitu
hambatikku kokku seotult jms)
• nuga (kasutatakse katse lõpus umbes 3-5 päeva möödudes)

Töö käik:
• Õpetaja või laps vajutab puidust orgiga õuna sisse südamikuni
ulatuva augu. Õpetaja selgitab, et see on nagu hambaauk, mille
bakterid hamba sisse teevad, kui pidevalt söögikordade vahel
näksitakse ja hambaid hoolikalt ei pesta. Selleks, et kahjutused
silmaga nähtavaks muutuksid, läheb aega.
• Lapsed asetavad augustatud õuna ja terve õuna mõneks
päevaks nähtavale kohale, nt aknalauale, kõrvuti seisma.
Mõne päeva möödudes (olenevalt valgusest ja temperatuurist,
maksimaalselt viie päeva pärast) lõikab õpetaja mõlemad
õunad pooleks ja räägib lastele, mis nende sisemuses on
juhtunud/ toimunud. Katkises hambas toimub samasugune
mädanemine nagu auguga õunas.

Arutelu:
• Küsige lastelt, miks on auguga õun muutunud vaid augu ümbert tumedaks?
Vastus: augu kaudu on mikroobid sattunud õuna sisse ning seal paljunenud. Ülejäänud
õuna kaitseb õunakoor ja bakteritel puudub ligipääs.
• Kui see mäda õun oleks hammas, kas siis see hammas ka valutaks?
Vastus: jah, selline hammas, millel on nii sügav auk, mis ulatub hamba sees oleva
hambanärvini, valutaks kindlasti.
• Miks terve õun ei ole tumenenud?
Vastus: terve õun ei ole tumenenud, sest õuna sisemist kihti kaitseb ühtlane õunakoor.
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Katse „Muna
äädikalahuses“

Näitamaks lastele, kuidas hape pehmendab meie
hambaid, sobib katse äädikalahusega.
Vajalikud vahendid:
1 toores valget värvi muna
äädikalahus
1 kaanega tops
veekindel marker topsi märgistamiseks

NB! Tegemist on ohtliku vedelikuga. Väga oluline on täiskasvanu
juuresolek ning pidev tähelepanu, et keegi vedelikku juua ei prooviks.

Töö käik:
• Laps või õpetaja kirjutab topsile „äädikas“ ja lisab märke, et tegemist on ohtliku vedelikuga ning
katse alguse kellaaja.
• Laps asetab toore muna topsi.
• Laps või õpetaja valab selle peale äädikalahuse, nii et kogu muna on lahuse sees.
• Muna jääb lahusesse 24 tunniks.
• Laps vaatleb, mis munaga juhtub. Äädikas lahustab munakoore ja see muutub pehmeks, vetruvaks
ning peaaegu läbipaistvaks!
• Laps saab hoida käes ning võrrelda tavalist muna ja pehmeks läinud muna (munakoor on tunduvalt
pehmem ja muna ise on paisunud suuremaks).
Arutelu:
• Arutlege lastega, mis sarnasus on munal ja hambal? Vastus: munal on peal koor, mis oma
koostiselt on sarnane hambale (sisaldab palju mineraalaineid).
• Iga päev me sööme ja joome happelisi asju — lase lastel nimetada, milliseid hapusid söökejooke nad teavad? Vastus: mida happelisemad ja mida kauem hapud söögid ja joogid meie
hammastega kontaktis on, seda pehmemaks meie hambad lähevad. Samuti toodavad meie
suus elavad bakterid happeid — sellepärast on tähtis jälgida, mida ja kui sageli me sööme–
joome ja iga päev hoolega hambaid pesta, et vähendada suus olevate bakterite hulka.
• Kui me ei pese oma hambaid, siis toidutükid, mis jäävad meie suhu, segunevad bakteritega
ja hammaste peale tekib pehme kate, mida nimetatakse hambakatuks. Mida hambakatt
hammastega teeb? Vastus: hambakatus olevad bakterid hakkavad pehmendama meie
hambaid nagu äädikas muna, ja hammastesse tekivad augud.
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Katse „Seep vee
sees“

Hambaaugu tekkimine

Näitamaks lastele, kuidas hape pehmendab meie
hambaid, sobib katse seebi ja veega. Selles katses
on vesi nagu süües-juues happeliseks muutunud
sülg ja seep nagu hammas. Katse ilmestab meie
suus oleva hambapinna remineraliseerimise ja
demineraliseerimise protsessi.
Vajalikud vahendid:
kauss või mõni muu kõrgete äärtega läbipaistev anum
happeline vedelik, näiteks suhkruvesi või läbipaistev maitsevesi,
et lastel ei tekiks veest valearusaamist
seep

Töö käik:
• Laps täidab anuma vedelikuga ja asetab seebi vette.
• Laps vaatleb, kuidas vesi muutub hägusaks ja seep pehmeks. Mida kauem seep vees on, seda
pehmemaks muutub selle pind. Sama juhtub hammastega happerünnaku ajal.

Arutelu:
• Milliseid hapusid sööke ja jooke sa tead? Miks ned ei tohi palju süüa?
Vastus: iga päev sööme ja joome me ka happelisi asju - lase lastel nimetada, milliseid
hapusid sööke-jooke nad teavad. Mida happelisemad ja mida kauem hapud söögid ja
joogid on meie hammastega kontaktis, seda pehmemaks meie hambad lähevad. Samuti
nagu seep vees – mida kauem see vees on, seda pehmemaks selle pind läheb.
• Kuidas bakterid meie hambaid katki teevad?
Vastus: meie suus elavad bakterid toodavad happeid, mis pehmendavad pidevalt
hammaste välist pinda. Sellepärast on tähtis jälgida, mida ja kui sageli me sööme–joome,
ja iga päev hoolega hambaid pesta, et vähendada suus olevate bakterite hulka ja hapete
kogust, mida nad toodavad.
• Kuidas me oma hambaid kaitseme?
Vastus: jälgime, mida me sööme, ja peseme hoolikalt hambaid. Kui me ei pese oma
hambaid, siis toidutükid, mis jäävad meie suhu, segunevad bakteritega ja hammaste peale
tekib pehme kate, mida nimetatakse hambakatuks. Mida kauem on hambakatt hammaste
peal, seda rohkem hambapind kahjustub. Samuti nagu seep vees – mida kauem see vees
on, seda pehmemaks selle pind läheb.

23

Toitu tervislikult!

Koolieelse lasteasutuse õpetaja metoodiline juhend

HAMMASTE VIIS SÕPRA EHK TERVETE HAMMASTE 5 KULDREEGLIT
Selleks, et hoida oma hambad tervena, tuleb järgida viit lihtsat reeglit:

Toitu
tervislikult

Joo
vett

Pea
söögikordade
vahel 3 tundi
pausi

Pese hambaid 2
kordas päevas
vähemalt 2
minutit

Käi kord
aastas
hambaarsti
juures

Toitu tervislikult!
Tervislik toitumine tähendab kokkuvõttes seda, et sa ei söö rohkem ega vähem, kui su organism vajab
ning sa sööd tasakaalustatult. Nii saab organism toidust vajalikud toitained: valgud, süsivesikud, sh
kiudained, rasvad, vitamiinid ja mineraalained õiges vahekorras. Kõikides toitudes on organismile vajalikke
toitaineid. Võti on selles, milliseid toite süüa suuremas, milliseid väiksemas koguses, mida sagedamini
ja mida harvemini. Toite, milles on palju küllastunud rasvhappeid, soola ja/või suhkrut, tuleks tarvitada
tagasihoidlikult. Toidud, mida peaks sööma iga päev, on need, mis sisaldavad lapse kasvamise, arenemise ja
organismi vastupanuvõime suurendamiseks kõige enam vajalikke toitaineid.
„Hambasõbralikeks“ võib pidada neid toiduaineid, mida kaariest põhjustavatel bakteritel on keeruline oma
ainevahetuses kasutada. Selleks on vähese suhkrusisaldusega, süljeeritust stimuleeriv toit, mis aitab
ka happerünnakut neutraliseerida, samuti hambapinnale mittekleepuvad toidud. Puu– ja köögiviljade
söömine on oluline ja lausa vajalik, eriti lastele ja noortele, et arenevad lõualiigesed saaksid optimaalse
koormuse. Samuti stimuleerib intensiivne mälumine süljeeritust. Päevas võiks süüa 3 põhitoidukorda ning
1–2 oodet.

Suhkrud
Mõisted „suhkrud“ ei võrdu mõistega „süsivesikud“. Süsivesikud on lai üldtermin, millest üks osa on suhkrud.
Enamik toiduaineid, roogi ja jooke sisaldavad suhkruid. Piirata tuleb eelkõige just lisatavate suhkrute hulka,
kuna seda sisaldavad toidud (kondiitritooted, karastus– ja mahlajoogid jms) annavad tihti n–ö tühja energiat,
st need sisaldavad küll palju energiat, kuid vähe vitamiine ja mineraalaineid. Liigne suhkrute tarbimine võib
põhjustada hambakaariest.
Suhkrud võib jagada looduslikult esinevateks ja lisatud suhkruteks. Tuntumad looduslikult esinevad suhkrud
on sahharoos, glükoos, fruktoos, laktoos ja maltoos. Looduslikult esinevad suhkrud näiteks puuviljades,
köögiviljades, piimas ja mees.
Lisatavad suhkrud on need, mida toidutööstuses lisatakse karastusjookidesse, kondiitritoodetesse jms,
või need, mida inimene lisab ise toitu valmistades, kohvi ja tee sisse jne. Lisatud suhkrud on valdavalt
rafineeritud suhkrud: sahharoos, fruktoos, glükoos, tärklise hüdrolüsaadid (näiteks glükoos– ja
fruktoossiirup). Huvi korral vaata lisaks Tervise Arengu Instituudi veebilehelt www.toitumine.ee.
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Suus muutub suhkur mikroobide tegevuse tagajärjel happeks, mis omakorda kahjustab hambavaapa. Sülg
aitab selliseid happerünnakuid küll neutraliseerida, kuid kui toidu– ja joogirünnakud toimuvad sagedamini
kui 3–tunniste vahedega ja nii pikema aja vältel, siis ei piisa ka sülje toimest ehk puhverdusvõimest ning
hammastesse tekib ikkagi auke.
Ksülitool on üks tuntuim suhkuralkohol ehk polüool. Teised kasutatavad suhkuralkoholid on sorbitool,
mannitool, maltitool, laktitool ja uuemaist erütritool. Need on looduslikud magusained, mis ei tekita
hambaauke.
Ksülitool mõjutab peamise hambaauke põhjustava bakteri Streptococcus mutansi elutegevust, pidurdades
nende paljunemist. Tavalisest süsivesikust saab bakter energiat ning ainevahetuse käigus eraldub hape ehk
tekib happerünnak. Ksülitoolist bakterid energiat ei saa. Sellepärast vähendab selle tarvitamine söögikorra
lõpus happerünnakut. Lisaks sellele soodustab ksülitoolipastilli (magus)maitse sülje eritumist, mis lisaks
kaitseb ja puhastab hambaid. Ksülitool vähendab bakterite taseme langetamisega seoses ka hambakattu.
Kliinilised uuringud (kaasa arvatud Eestis tehtud) ei ole suhkuralkoholide efektiivsust kaariese ennetuses
üheselt kinnitanud. Tulemused on erinevad ja sõltuvad uuritavast grupist, suhkuralkoholi tarvitamise
kestvusest, päevasest kogusest ja vormist.
Seega, hammaste tervise hoidmiseks tuleb magusaid jooke ja suhkruterikkaid sööke tarvitada
põhisöögikordade ajal või nende lõpetuseks (magustoiduks). Maiustused ja puuviljad tuleb lisada
söögikordade juurde, mitte vahele. Suhkrute tarbimisel tuleb meeles pidada, et hambaaugu tekkes
ei ole oluline mitte söödud suhkrute kogus, vaid söömise sagedus ja aeg, mille jooksul magusad
toidud on hammastega kokkupuutes. Suhkruid sisaldav toit peaks olema hammastega kontaktis
võimalikult lühiaegselt. Mida kauem on selline toit hammastega kokkupuutes, seda kauem toodavad bakterid
hapet ja seda suurem on hammaste demineraliseerumine. Hammaste külge „kleepuv“ toit: näiteks krõpsud,
küpsised, jms soodustab hambaaukude teket.
Hammaste jaoks on kõige ohtlikumad sagedased näksimised põhitoidukordade vahel, suhkruga nätsud ning
maiustused, mida hoitakse kaua suus (näiteks pulgakommid). Erinevate uuringutega on tõendatud kindel
seos suhkrute tarbimise (sageduse) ning hambakaariese vahel. Eriti halvasti mõjub hammastele suhkrurikka
toidu või joogi tarbimine enne uinumist.

Suhkrukalkulaator võimaldab suurematel lastel leida oma ligikaudsed tarbitud
suhkrute, sh lisatud suhkrute kogused ning võrrelda viimaste saamist päevase
maksimaalse soovitusega vastavalt nende vanusegrupi keskmisele soovituslikule
energiale. Lapsed valivad kõige ligilähedasemad tooted, mida nad sõid-jõid,
sisestavad tarvitatud koguse ja lisavad toote tarbitud toodete nimekirja. Valitud
tooted on omas grupis kõige suurema lisatud suhkrute sisaldusega, et näidata, kui
suur on maksimaalne võimalik lisatud suhkrute kogus, kui süüa-juua kõige suurema
suhkrusisaldusega tooteid.
Suhkrukalkulaatori leiab Tervise Arengu Instituudi veebilehelt:
toitumine.ee/kuidas-tervislikult-toituda

Lapsed saavad oma teadmised proovile panna ja viktoriini vormis välja selgitada,
kummas tootes on rohkem lisatud suhkruid? Viktoriini leiab Tervise Arengu
Instituudi veebilehelt:
toitumine.ee/kuidas-tervislikult-toituda
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Õppe- ja kasvatustegevused
Eesmärgid
Lapsed teavad:
• missugused toiduained on „hambasõbralikud“;
• miks suhkur ja magusad söögid-joogid pole hammastele head.

Äraarvamismäng
“Arva-arva, kes ma
olen“

Äraarvamismäng sobib eelkõige vanematele lastele
ning aitab stimuleerida tervisliku toitumise teemadel
mõtlemist ning küsimuste küsimist. Iga laps mõtleb välja
mingi tervisliku toidu, mis ta olla tahaks, aga ei ütle seda
kõva häälega välja (nt olen õun). Teised mängijad peavad
tema toiduaine ära arvama, küsides küsimusi nagu kas sa
kasvad puu otsas? kas sa kasvad maa peal? kas sa oled
magus? jne.

Meisterdus „Kurb ja
rõõmus hammas“

Tegevus aitab suurendada laste teadlikkust
tervislikust, st tasakaalustatud ja mitmekesisest
toitumisest, aitab selgitada toitude kuulumist
erinevatesse toidugruppidesse ning annab
võimaluse aruteluks, mida süüa rohkem ja mida
vähem.
Vajalikud vahendid:
paber (valge ja/või värviline)
pliiatsid / pintslid ja värvid / rasvakriidid / vms
vanad ajakirjad toidupiltidega
käärid

Töö käik:
• Lapsed joonistavad kaks hammast (nt šablooni järgi ja õpetaja lõikab vajadusel hambad valmis), ühel
on rõõmus ja teisel kurb nägu. Hambad võib meisterdada ka rühmatööna, mitte iga laps eraldi.
• Seejärel lõikavad lapsed ajakirjadest välja erinevaid toidud ning lisavad kummagi hamba juurde, et
näidata, kas need teevad hamba rõõmsaks või kurvaks.
• Lisaks võivad lapsed toiduained gruppidesse rühmitada: puu– ja köögiviljad, piimatooted, lihatooted,
teraviljatooted ja maiustused, ning korrata otsustustegevust ka suuremate gruppide puhul.

Arutelu:
• Arutlege lastega, miks on oluline anda hammastele söögi– ja joogipuhkust.
• Arutage lastega, millised toidud on hambasõbralikud ja millised mitte.
• Mida on ühist erinevatel toitudel, mis kuuluvad samasse gruppi?
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Pabersuu ja toidud

Lapsed meisterdavad suu ja erinevaid toite
ning jooke, millega mängides suureneb nende
teadlikkus sellest, millised toidud ja joogid on
„hambasõbralikud“ ja millised „hambavaenulikud“.
Vajalikud vahendid:
valge papptaldrik (lainelise servaga)
pliiats
käärid
punane paber

liim
guaššvärvid
plastiliin
vanad ajakirjad toidupiltidega

Töö käik:
• Laps voldib papptaldriku pooleks.
• Taldriku lainelisele servale joonte peale märgib hariliku
pliiatsiga kümne hamba piirjooned üles ja alla.
• Laps lõikab välja hammaste vahekohad.
• Väljalõigatud hambad painutab laps kergelt allapoole.
• Laps lõikab punasest paberist välja keele ja kleebib suhu ehk
volditud taldriku sisse ühele poolele.
• Võimalusel võib laps taldriku välisküljele lisada silmad (nt
liikuvad silmad või joonistatud silmad) ja nina.
• Soovi korral saab iga laps lugeda ära, mitu hammast tal on ja
märkida need vastavalt pabersuule. Kui lapsel on suus näiteks
6 ülemist piimahammast, siis saab peita pabersuu ülalõual
neli hammast ära (nt kleepmassiga suulakke kinnitada, et neid
hiljem jälle lahti võtta, kui uued hambad lisanduvad).
• Lapsed voolivad, maalivad, kleebivad kokku erinevaid
toiduaineid, nt puu– ja köögiviljad (puuviljad: õun, pirn;
köögiviljad: porgand, kurk, paprika, herned, kapsas),
marjad (maasikas, mustikas) ning kommid, šokolaad, jäätis,
karastusjook. Väga hea variant on otsida vanadest ajakirjadest
erinevate toitude ja jookide pilte ning lõigata need välja.
Valmis meisterdatud toiduaineid saab meisterdatud suhu
pista ning võistelda selles, kes oskab nimetada kõige enam
„hambasõbralikke“ ja „hambavaenulikke“ valikuid.
Arutelu:
• Millised on hambasõbralikud toidud ja joogid ja miks?
• Millise suu osaga tunneme maitset ja millised on erinevad
maitsed?
• Millised toidud maitsevad lastele kõige rohkem ja kas
bakteritele maitsevad samad toidud kõige rohkem?
• Milliseid toiduaineid võiks laps süüa iga päev?
vt toidupüramiid, Lisa nr 2
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Katse „Kui palju on
suhkrut erinevates
toitudes ja jookides?“

Põnev katse, mille raames saavad lapsed kaaluda
ja harjutada arvutamist, ning teada, kui palju on
tegelikult suhkrut toitudes, mida nad tarbivad.
Vajalikud vahendid:
laste poolt kodust kaasatoodud erinevad toidud, joogid
suhkrutükid
kalkulaator
pliiats ja paber
toidukaal
Töö käik:
• Õpetaja laseb lastel nimetada erinevaid toite. Ühiselt uuritakse
nende suhkrusisaldust.
• Õpetaja näitlikustab toitudes olevat suhkru hulka suhkru
tükkidega (väike valge tükksuhkur on 2 g).
• Lapsed võrdlevad eri toitude suhkrusisaldusi.
• Õpetaja kaasabil vaatavad lapsed pakendatud toitude
märgistuselt toitumisalast teavet. See esitatakse 100 g või 100
ml kohta. Lisaks võib see anda infot portsjoni või tarbimisühiku
kohta. Toidu ja joogi suhkrusisalduse leiab etiketilt või
www.nutridata.ee
Suhkrute sisaldus mõningates toitudes 100 g kohta:
Viinamarjad, 15,2 g
Banaan, 20,9 g
Õun, 7,9 g
Pirn, 7,8 g
Ploom, 8,3 g
Virsik, 8,2 g
Apelsin, 8,5 g
Sidrun ,1,4 g
Kiivi, 10,2 g
Ananass, 10 g
Mango, 12,4 g
Maasikad, 8,4 g
Mustad sõstrad, 7,8 g
Punased sõstrad, 7,5 g
Mustikad, 6,4 g
Arbuus, 7 g
Rosinad, 60,1 g
Mahl, keskmiselt 10,5 g
Puuviljanektar, keskmiselt 11,2 g
Marjanektar, keskmiselt 28,9 g
Mahlajook, keskmiselt 10,9 g
„Tiina“ kommid, 60 g
„Fanta“, 1 klaas, 25 g
„Tere“ kohuke, 27 g
„Domino“ küpsis, 36 g
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Näidend „Krokodilli
hambavalu“

Näidend on koostatud „Krokodill Kroku hambavalu“
(Walcker, 2014) raamatu põhjal
Vajalikud vahendid:
käpiknukk või muu tegelaskuju
Töö käik:
Õpetaja vestleb krokodilliga ja esitab lastele aeg–ajalt küsimusi,
millele nad peaksid vastama. Krokodilli nime saab ise valida.

Krokodill: „Tere! Mina olen krokodill Kroodi.“
Õpetaja: „ Aga miks sa nii kurb oled?“
Krokodill: „Mina olen haige.“
Õpetaja: „Mis sul valutab?“
Krokodill: „Mul valutavad kõht ja hambad. Kõhus uriseb, suus
nagu keegi puuriks hambaid.“
Õpetaja: „Võib–olla sa tahad süüa?“
Krokodill: „Ei taha, mu kõht on täis. Täna hommikul ma sõin natuke: 2 torti, 3 pakki komme, 6 jäätist, 3 kilo krõpse ja jõin 2 liitrit
koolajooke.“
Õpetaja: „Oh–ho–hooo! Seepärast sul valutavadki kõht ja hambad.
Ei tohi nii palju süüa. Kroodi, toit peab olema täisväärtuslik. Söö
rohkem puu– ja juurvilju, kala, kohupiima. Söö rahulikult ja näri toit korralikult peeneks. Söö vähem
soola, suhkrut, rasva.“
Õpetaja: „Kas sa loputad toidujäägid pärast sööki puhta veega suust ära?“
Krokodill: „Ei loputa. Ainult joon vett.“
Õpetaja: „Kas sa puhastad neid hoolikalt kaks korda päevas vähemalt kaks minutit?“
Krokodill: „Millega ma pean neid puhastama, kas puuoksaga?“
Õpetaja: „Nii–nii, nüüd ma näen, et sa ei tea midagi hammaste hoidmisest!“
Krokodill: „Kust ma seda teadma saan? Mul polegi ühtegi sõpra, kes sellest räägiks.“

Õpetaja abil lapsed jutustavad krokodillile, et tal on 80 hammast ja iga katkiläinud hamba asemele
kasvab uus hammas. Lapsed räägivad krokodillile, kuidas peaks hammaste eest õigesti hoolitsema ja
aitavad kõik kordamööda ka krokodilli hambaid pesta.
Krokodill: „Oi–oi, minu hambaid on nüüd nii ilusad ja puhtad! Suur aitäh teile, kallid lapsed! Nüüd ma
tean, kuidas peab oma hambaid hoidma. Nägemist! Ootan teid Aafrikas!“
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Hambatäring

Vajalikud vahendid:
erinevate toidu piltidega kaardid
kurva ja rõõmsa näoga märgid/hambad
täring
Töö käik:
• Õpetaja laob erinevate toidu piltidega kaardid üksteise kõrvale
ritta, tagumine külg ülespoole, et ei oleks näha, mis on pildi peal.
• Lapsed hakkavad kordamööda täringut veeretama.
• Veeretaja loeb täpid täringu pealt kokku ja loendab kaartide rivist
sama arvu. Pöörab pildi enda poole ja ütleb, mis pildi peal on. Kui
pildil olev toit on hambasõbralik, siis asetab sellele rõõmsa näoga
märgi, kui ei, siis kurva näoga märgi.
• Täringut hakkab veeretama järgmine laps, kes siis vastavalt
saadud täringu arvule valib reast sobiva kaardi ja pöörab selle
ringi. Siis on võimalik arutleda, kas pildil on hambasõbralik toit või
mitte.
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Joo vett
Janu korral tuleb võimalusel juua alati vett. Puhas kraanivesi on kõige parem
valik, mida lapsed hammaste tervise jaoks teha saavad. Vett võib juua igal
ajal, samas kui mahla, limonaadi, piima, morssi või kisselli peaks jooma
söögikorra ajal, sest need joogid on happelised ja/või sisaldavad suhkruid,
mis on bakteritele energiaallikaks ja millest nad toodavad hambaemaili
kahjustavat hapet. Kasulik nipp: söögikorra lõpetuseks võiks võtta lonksu
vett või suud veega loputada, et vähendada toidujääkide hulka suus ning sülje
happelisust.

Õppe- ja kasvatustegevused
Eesmärgid
Lapsed teavad, et parim janujook on vesi.

Katse „Kui hapu on
minu jook?“

Selle katsega saab vanemas lasteaiarühmas mõõta
erinevate jookide happelisust ning arutleda selle üle,
kuidas suurema või väiksema pH–tasemega joogid
hammastele mõjuvad.
Vajalikud vahendid:
ph testimise indikaatorribad (apteegist)
erinevad joogid
Töö käik:
• Lapsed kirjutavad pH indikaatorribadele, millist jooki nad
konkreetse ribaga testivad.
• Lapsed kastavad pH indikaatorriba otsa vastavasse jooki ja
vaatavad, kuidas see värvi muudab.
• Lapsed vaatavad koos õpetajaga karbilt, mida vastav värv
tähendab.

Arutelu:
• Kuidas mõjuvad hammastele happelised joogid?
Vastus: halvasti, sest hamba pealispinda kattev tugev kiht ehk
email lahustub happe mõjul aeglaselt. Hambaemailis sisalduva
kaltsiumi kogus väheneb, selle tulemusel tekivad hambapinnale nõrgad kohad, mis on hambaaukude tekkimise esimene staadium.
• Milline on hammaste jaoks kõige parem pH tase?
Vastus: mida madalam on pH, seda happelisem on keskkond. Tervel inimesel on sülje pH 6,9-7,2.
• Milline jook on selle katse järgi hammaste jaoks kõige parem?
Vastus: klaas puhast joogivett on kiireim moodus oma sülje pH–d tõsta. Janu korral juua alati vett.
Puhas kraanivesi on selleks kõige parem.
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Katse „Muna
erinevates jookides“

Selle katse eesmärk on näidata lastele, kuidas see,
mida me sööme ja joome, määrib meie hambaid.
Vajalikud vahendid:
4 valget värvi keedetud muna
erinevad joogid nt kohv, õunamahl, koolajoogid, vesi
4 topsi
veekindel marker topside märgistamiseks
hambahari ja -pasta

Töö käik:
• Lapsed kirjutavad (vajadusel õpetaja kaasabil) igale topsile
sinna valatava vedeliku nime ja katse alguse kuupäeva.
• Lapsed asetavad keedetud munad erinevatesse topsidesse.
• Lapsed valavad igasse topsi vastava vedeliku.
• Mune tuleb hoida lahustes 24 tundi.
• Lapsed vaatlevad mune 5 minuti, 1 tunni, 3 tunni ja 24
tunni möödudes ning panevad õpetaja kaasabil kirja oma
vaatlustulemused.
• Lapsed pesevad ühte värvunud muna hambaharja ja
hambapastaga, et vaadata, kuidas see värvusele mõjub.
Arutelu:
• Arutlege lastega, kuidas erinevad joogid mõjutavad munade valget koort. Näiteks:
õunamahl muutis muna kollakaks ja laiguliseks. Kolme tunni möödudes oli sinna peale
tekkinud tugev katt, mida teiste jookidega ei tulnud. Selle sai kergesti sõrmega maha
hõõruda. Kõige tugevam värvimuutus oli kohvi sees olnud munal.
• Arutlege lastega, et kohvi, tee ja karastusjoogid värvivad munakoort kollakamakspruunimaks. Samamoodi tumendavad nad ka meie hambaid, kui neid sageli juua. Seega,
need ei ole hammastele head joogid.
• Pärast hambaharja ja –pastaga muna pesemist arutlege, miks on vaja hambaid pesta
ja kuidas see aitab hoida hammaste loomulikku värvust. Hammaste pesemine aitab
munadelt (hammastelt) värvust eemaldada.
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Pea söögikordade vahel 3 tundi pausi
Iga kord kui me sööme või joome (erandiks on vee joomine), algab happerünnak, mis kestab olenevalt
söödavast toidust minimaalselt umbes 20 minutit. Söögikordade vahel tuleb meie hammastele appi sülg,
mis hakkab neutraliseerima happerünnakut. Sülg on peamine hammaste kaitsefaktor. Sülg puhastab
hambaid toidujääkidest ja neutraliseerib happeid. Kui sülje tööd segatakse korduvate ja sagedaste
suhkrute söömisega, ei ole see võimeline oma tööd korralikult tegema ja tulemuseks ongi hambaaugud.
Hea suuhügieeniga inimesel on bakerite poolt toodetava happe tootmine nii väike, et sülg suudab selle
neutraliseerida. Kui aga bakteritel on rohkelt neile sobilikku toitu, millest nad saavad energiat, siis
ei jõua sülg enam hambaid puhastada ja happelist keskkonda neutraliseerida. Selleks, et hambad
saaksid pärast söömist oma tugevuse taastada (ehk remineraliseeruda), tuleb hoida toidukordade vahel 3
tundi pausi.

Õppe– ja kasvatustegevused
Eesmärgid
Lapsed teavad, miks on hammastele puhkust vaja.

Hambakella
meisterdamine

Hambakella meisterdamine aitab tutvustada lastele,
millal on õige aeg söömiseks ja joomiseks, kui
pikad peaksid olema pausid söögikorda vahel ning
ühtlasi võimaldab õpetada või harjutada numbrite
kirjutamist ja kella tundmist.
Vajalikud vahendid:
valge paber
värviline paber, plastikust dokumendi kaaned (seieriteks)
hamba šabloon (vajadusel)
käärid
pliiats
neet (saab kontoritarvete poest)

Töö käik:
• Lapsed joonistavad šablooni abil või vaba käega valgele paberile suure hamba ja lõikavad selle
välja. Meisterdada võib ka kogu rühma peale ühe suure hambakella.
• See hammas on hambakella põhjaks, millele lapsed kirjutavad numbrid 1–12.
• Lapsed lõikavad värvilisest paberist välja 2 seierit, pikema ja lühema, ja kinnitavad need kella
keskele, nt needi abil, et oleks võimalik seiereid liigutada.
• Lapsed saavad hambakellale märkida kirjutades või joonistades söögikorrad, puhkuseperioodid,
hambapesu ajad jms.
• Lapsed joonistavad või lõikavad ajakirjadest ning kleebivad hamba peale 5 kuldreegliga seotud
pilti.
Arutelu:
• Kui pikk on päev ja mitu korda selle jooksul oleks soovitatav süüa–juua?
• Kui pikad peaksid olema puhkepausid, mille jooksul hambad ei peaks toiduga kokku
puutuma?
• Millal tuleb hambaid pesta?

33

Pea söögikordade vahel 3 tundi pausi

Koolieelse lasteasutuse õpetaja metoodiline juhend

Katse „Muna
äädikalahuses —
üks pidevalt ja teine
aeg-ajalt“

Katse eesmärk on näidata lastele, mis juhtub
hambaemailiga, kui see on pideva happerünnaku all
(mida tekitab näiteks pidev näksimine).
Vajalikud vahendid:
2 toorest valge koorega muna
äädikalahus
2 kaanega topsi
veekindel marker topsi märgistamiseks

NB! Tegemist on ohtliku vedelikuga. Väga oluline on täiskasvanu
juuresolek ning pidev tähelepanu, et keegi vedelikku juua ei prooviks.

Töö käik:
• Lapsed märgistavad topsid markeriga, ühele kirjutavad 24 h,
teisele x 3.
• Õpetaja valab topsidesse äädikalahuse ja lapsed asetavad
munad lahusesse nii, et munad on vedelikuga kaetud.
• Ühte muna tuleb lahuses hoida 24 h, teist muna paneb õpetaja
lahusesse iga kord, kui lapsed midagi söövad ning lõpuks
võrreldakse koos, millises seisus munad on.
• See näitab lastele ilmekalt, kuidas hammastele puhkuse mitte
andmine mõjub võrreldes sellega, kui hambad saavad iga
söögikorra järel (3 h) puhata.

Arutelu:
• Miks on oluline hammastele puhkust anda?
• Kui pikk peaks olema puhkepaus iga söögikorra vahel?
• Mis juhtub, kui hammastele puhkust ei anna ja pidevalt
midagi näksid?
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Pese hambaid 2 korda päevas 2 minutit
Hambaid peaks pesema vähemalt kaks korda päevas — hommikul ärgates ja õhtul enne magamaminekut
peale viimast söögikorda. Pesta tuleks vähemalt kaks minutit ning lisaks hammastele puhastada ka igemed
ja igeme servad. Hambapasta valikul võiks eelistada fluoriidi sisaldavaid tooteid, mis aitab vältida kaariese
teket ja sellest tingitud kahjustusi. Uuringud on näidanud, et fluoriid tugevdab hambavaapa ja muudab selle
happerünnakutele vähem vastuvõtlikuks.
Alla kolmeaastaste laste puhul on soovitav hambapastat harjale määrida ainult õhuke kiht (ca 0,1 ml). Üle
kolme aasta vanustele lastele panna hambaharjale herneterasuurune kogus hambapastat (ca 0,25 ml).

Hambaharja on mõistlik vahetada iga 3 kuu tagant. Uus hambahari eemaldab hambakattu paremini kui juba
kulunud vana hambahari. Hambaharja valikul eelistage pehmete harjaste ja lühikese peaga hambaharja: see
ei kahjusta hambaemaili. Jäigemate harjastega hambaharjad võivad intensiivse harjamise korral hambaemaili
kahjustada.
Puhastage korralikult hammaste esi– ja tagaküljed ning kõik mälumispinnad. Korraliku ja tõhusa hambapesu
efekti on tunda keelega: hambapinnad tunduvad keelega üle hammaste libistades siledad ja puhtad.
See annab teile tagasisidet, et hambakatt on korralikult eemaldatud. Alustage harjamist purihammaste
keelepoolsest küljest, sealt liikuge edasi purihammaste põsepoolsele küljele ja lõpetage mälumispindade
harjamisega. Peske hoolikalt mõlemad suupooled. Harjake edasi-tagasi liigutustega korraga 2–3 hammast.
Hambaharja on soovitatav hoida hambakrooni suhtes 45° nurga all.
Suu loputamine veega pärast hammaste harjamist vähendab fluoriidi kogust suus ja nii väheneb ka selle
kaariest ennetav efekt. Lapsi peaks õpetama üleliigset hambapastavahtu suust välja sülitama, mitte suud
veega loputama. Rootsis 4–7 aastaste laste hulgas tehtud uuringus leiti, et pärast hammaste pesemist suud
mitteloputanud ja 2 tunni jooksul pärast hambapesu söömisest hoidunud rühmas olid 3 aasta möödudes
kontrollgrupiga võrreldes 26% tervemad hambad.
NB! Hambaid ei tohiks pesta kohe peale söömist, kuna siis on hambaemail happerünnakust pehmenenud ning
hambaid harjates võib email kahjustatud saada. Soovituslik on jätta söömise ja hammaste pesemise vahele
vähemalt 30–minutiline paus, enne kui hambaid pesta.
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Õppe- ja kasvatustegevused
Eesmärgid
Lapsed teavad:
• millega ja kuidas hambaid puhastada;
• mis on hambaniit ja kuidas sellega hambaid puhastada;
• miks on vaja hambapastat.

Munakarbist
meisterdatud
hammaste
puhastamine

Munakarbist ja värvilisest paberist hammaste
mudelite abil saab lastele selgitada ja harjutada
hammaste puhastamise tehnikat. Sobib hästi
hambaniidi kasutamise tehnika harjutamiseks.
Vajalikud vahendid:
munakarp
punane paber
valge guaššvärv
liimipüstol ja liim
lõng, niit, pael vms
Töö käik:
• Lapsed lõikavad punasest paberist suu.
• Õpetaja või lapsed eemaldavad munakarbi pooled teineteisest.
Vaja läheb poolt, milles on munapesad.
• Lapsed pööravad munapesadega karbi nii, et pesad jäävad
püsti nagu hambad.
• Lapsed lõikavad selle karbi poole pikkupidi pooleks, nii et jääb
vaid üks rida „hambaid“ ning eemaldavad kõrgemad ääred.
Teist hambarida saab mänguks kasutada teine laps.
• Õpetaja aitab liimida „hambad“ ettevalmistatud suule.
• Kasutades lõnga, niiti, paela vms harjutavad lapsed õpetaja
eeskujul ja juhendamisel hambavahede niiditamist.
• Kui hambad on valmis, võib muusika saatel hambaharjaga
(või pliiatsiga) vastu hambaid rütmi lüüa, justkui hammaste
puhastamist matkides. Seejuures on oluline, et tegevus kestaks
täpselt 2 minutit (õpetaja võtab aega), et lapsed saaksid
harjuda soovitusliku hammaste pesemise ajaga.
Arutelu:
• Kas hammaste puhastamiseks piisab hambaharja ja -pastaga
hammaste harjamisest?
• Miks on vaja hambavahesid hambaniidiga puhastada?
• Mis juhtub, kui hambavahesid korralikult ei puhasta?
Vastus: hammaste vahele koguneb toiduosakesi, mida
hambaharjaga harjates kätte ei saa, ning mis moodustavad
bakteritele korraliku „toidulaua“. See omakorda tekitab soodsa
keskkonna hambaaukude tekkeks just hammaste vahele, kus
neid on keeruline näha ja ravida.
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Klotsihamba vahede
niidiga puhastamine

Selle tegevuse eesmärk on õpetada lastele, kuidas
kasutada hambaniiti ning mis juhtub siis, kui toit jääb
hammaste vahele ning seda ei eemaldata.
Vajalikud vahendid:
mänguklots, nt mega building block, kujutamaks hambaid;
voolimismass, nt Play–Doh, kujutamaks hambakattu;
tugev nöör, kingapael või lõng, kujutamaks hambaniiti.
Töö käik:
• Klotsi kõrgemad osad tähistavad hambaid.
• Nende hammaste vahele suruvad lapsed voolimismassi.
• Lapsed kasutavad nööri, kingapaela või lõnga nagu hambaniiti:
keeravad nööri õrnalt ümber oma kahe nimetissõrme ja
hakkavad nööriga „hammaste“ vahelt voolimismassi ehk
„hambakattu“ eemaldama. Lapsed teevad seda seni, kuni kõik
vahed on täiesti puhtad.
• Kui hoida Play–Doh voolimismassi klotside peal 24 tundi, siis
see kõveneb. Nii saab lastele seletada, kuidas hambakatt,
mis jääb hammaste peale pikaks ajaks, kõveneb ja muutub
hambakiviks. Seda saab ära puhastada ainult hambaarst.
Sellepärast on tähtis iga päev oma hambad hambakatust
puhtaks pesta.
Arutelu:
• Kuidas tekib hambakatt ja miks see halb on?
• Mida aitab niiditamine ära hoida?

ÖÖ TERVISLIKULT 4-5 KORDA PÄEVAS. NII ON HAMMASTELE JA KEHALE HEA.

MASPÄEV

Hambapesukalender
JAANUAR

TEISISPÄEV

2
3
9 10
16 17
23 24
30 31

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

LAUPÄEV

Tee kalendrisse märge
iga kord, kui pesed hambaid!

4
11
18
25

5
6
12 13
19 20
26 27

7
14
21
28

PÜHAPÄEV

1
8
15
22
29

Toredaks võimaluseks hammaste pesemisel järge hoida on anda
lapsele hambapesukalender. Laps saab kalendrisse märkida,
kui ta on hambad ära pesnud. Hambapesukalendrid leiab:
suukool.ee/hambakalender
Kalendrit saab välja printida nii eesti kui vene keeles.
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Mänguhammaste
harjamine

Tegevus annab võimaluse õpetada lastele seda,
kuidas hambaharjaga harjates saab hammastelt
mustust eemaldada ning arutleda hammaste
harjamise teema üle üldisemalt.

Lihtsam versioon

Vajalikud vahendid:
prinditud A4 suuruses pilt naeratavast suust
kilekaaned
eemaldatav marker
hambahari

vt Lisa 5

Töö käik:
• Õpetaja asetab pildi kilekaante vahele.
• Lapsed joonistavad hammastele markeritega kilekaante peale baktereid, mustust ning seejärel
„pesevad“ mustuse hambaharjaga maha tehes ringjaid liigutusi.

Keerulisem versioon
Vaata ka lk 7

Vajalikud vahendid:
tühi plastpudel
käärid
valge guašš

pintsel
vildikad
hambahari

Töö käik:
• Õpetaja lõikab plastmassist pudelil alumise osa ära ja lapsed värvivad selle seest guaššvärviga
valgeks.
• Valmis meisterdatud hamba peale on lastel lihtne vildikate või eemaldatavate tahvlimarkeritega
joonistada (n–ö baktereid ja mustust) ning joonistust hambaharja abil „maha pesta“, st saab
praktiseerida hambahoolduse põhitõde ehk hamba harjamist.
Mõlema versiooni puhul saab soovi korral lisada hammaste harjamise muusika taustal, näiteks hambateemalisi lastelaule kuulates. Muusikapala võiks mängida täpselt kaks minutit,
mis on soovituslik aeg hammaste harjamiseks.
Arutelu:
• Miks on vaja hambaid hoolega harjata ja kui mitu korda ning kui pikalt seda tegema peaks?
• Kui tihti soovitatakse hambaharja vahetada ja miks?
• Kuidas tuleks hambapasta suust eemaldada?
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Hambaharja
meisterdamine

Lapsed meisterdavad endale mänguhambaharja, mida
saab kasutada ka mänguhammaste harjamiseks.
Vajalikud vahendid:
paksemat paberit või pappi või jäätisepulka
värve või värvipliiatseid
valget paberit
kääre
klammerdajat või liimi
Töö käik:
• Lapsed joonistavad pikliku kujuga hambaharja pulga, kasutades
kas šablooni või õpetaja abi. Seejärel lõikavad lapsed
joonistatud pulgad välja. Kui kasutada pulgaks jäätisepulka, siis
jääb lõikamise osa ära.
• Valmis lõigatud pulgad saab vastavalt soovile ära värvida,
kasutades selleks kas värve või värvilisi pliiatseid.
• Lapsed voldivad valge paberi mitmekordselt kokku ning
lõikavad ühele küljele „harjased“. Harjased ei tohiks ulatuda üle
poole, kuna teine pool tuleb kinnitada pulga külge.
• Lapsed kinnitavad harjased pulga külge kas klammerdaja või
liimi abil.
• Soovi korral saavad lapsed kirjutada hambaharja pulgale ka
oma nime.

Hambapesu lauamäng
„Trips–traps–trull“

Õppetegevuse käigus valmistatakse hammas,
tuletatakse meelde hamba ehitust, arutletakse
bakterite ja hambapesu seoste üle, arendatakse
tähelepanu ja loogilist mõtlemist.
Vajalikud vahendid:
valge paber
pliiatsid
käärid
bakterid ja hambaharjad (vastavalt soovile, kas joonistatakse, meisterdatakse, lõigatakse kuskilt pildid vms)

Töö käik:
• Lapsed joonistavad õpetaja poolt eelnevalt valmistatud hambašablooni järgi valgele paberile
suured hambad ja lõikavad need õpetaja abiga välja. Õpetaja aitab lastel hammastele joonistada
trips–traps–trulli ruudustiku.
• Lapsed meisterdavad vabalt valitud materjalist ja kujuga hambaharjad ning bakterid.
• Trips–traps–trulli mäng käib nii, et lapsed asetavad kordamööda tühjadele ruutudele hambaharju
ja baktereid ja võidab see, kes saab täis trips-traps-trulli võidurea.
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Hambajooga
Hambajooga ehk mõtestatud võimlemine sobib suurepäraselt selleks, et selgitada viit kuldreeglit
väiksematele lastele läbi liikumise ja minimängu. Sobib nii toa– kui õuemänguks.
„Kas teadsid, et sina ise saad oma hambad tervena hoida? Selleks on aga vaja järgida viit reeglit.
Me õpime neid reegleid täna veidi teistmoodi — teeme hambajoogat.“
1. „Esimene reegel, mis aitab hambaid tervena hoida – söö tervislikku toitu! Kas porgand on tervislik?
Teeme ühe mängu: oleme kõik ühed hästi pikad porgandid, roheliste pealsetega.“ Sirutategi käed üles ja nii
pikaks kui saate. „Kui sa sööd toorest kapsast, kaalikat, kurki, paprikat jne. siis see on hammastele väga hea.
Kui sa sööd köögivilja toorelt, siis annad ka oma põselihastele vajaliku trenni.“
„Mis veel on tervislik? Kas kotlet on ka tervislik? On küll, hea soe söök on tervislik. Oleme mõnusad
mahlased kotletid.“ Kükitate maha, kätega imiteerides laiust.
„Kas roheline salat on tervislik? Kas sa sööd rohelist salatit? Väga hea, oleme salatilehed nt. tuule käes.“
Lainetate kätega.
„Kas supp on tervislik? On! Milline supp välja näeb?“ Lase lastel endil ka kasutada oma fantaasiat, ära näitagi
ette.
“Kas puuviljad on tervislikud? Jaa, oleme näiteks ühed hästi kõverad banaanid? Vasakule kõverad ja
paremale kõverad.
„Kas pähklid, mandlid ja seemned on ka tervislikud? Jaa! Teeme ennast hästi pisikeseks pähkliks.“
„Nüüd on selge, mis on tervislik söök aga kas sa oled kuulnud, et ei tohi ainult magusast või ainult
makaronist ja viinerist kõhtu täis süüa, sest siis enam midagi muud tervislikku kõhtu ei mahu. Peab
vaatama, et kõik oleks tasakaalus ja kõhtu mahuks ikka erinevaid tervislikke toite. Joogas
harjutatakse tasakaalu puu harjutusega. Teeme koos: kõverda üks jalg teise jala reie sisekülje vastu ja tõsta
käed üles nagu puu võra. Kujuta ette, et teine jalg on tugev nagu puu tüvi. Hinga rahulikult. Nii mõistad, et
tasakaalu hoidmine ongi raske aga tehtav! Kui sulle on see asend kerge, siis proovi silmad kinni panna. Tehke
teise jalaga ka, et ka keha liigutamine oleks tasakaalus.“
2. “Teine reegel on vee reegel. See tähendab, et kui sa mängid, jooksed, joonistad ja sul tekib joogijanu,
siis joo vett! Harjutame: mängid, mängid, mängid ja joogipaus! Mis sa siis jood?“ Lapsed enamasti vastavad
juba ise – vett. Joome kõik suure sõõmu vett! Ise näitad ette kujutletavast veeklaasist joomist, nemad
teevad järgi. „Kõik teised joogid nagu mahl, morss, piim, keefir on hammaste jaoks nagu söök ehk
siis joo neid siis, kui sul on söögiaeg. Selleks, et sul jääks meelde, et vett võid igal ajal juua teeme
veel ühe harjutuse.“ Näita sõrmedega V märki. „Mis täht see on? V täht. V nagu vesi. Teeme nüüd nii. Sina
vaata kõigepealt. Kätega teed suure V tähe. Siis hingad kopsud õhku täis ja välja hingates lased käed rippu
varvaste juurde, selg kumeraks. Teeme koos.“ Enamasti on seda hea kaks korda teha.
3. “Kolmas reegel on puhkuse reegel. Pärast mängu ja jooksmist on vaja kehal puhata. Kas sinu keha
peab puhkama et haigeks ei jääks? Jaa! Kas hambad peavad ka puhkama, et nad terved oleksid? Jaa! Kuidas
hambad puhkavad? Siis kui sa ei söö! Joogas puhatakse mediteerides.“ Võta koos lastega rätsepistes istudes
mediteerimise poos (käed põlvedel, kui pind on märg nt õues, siis võib teha ka seistes). „Samal ajal kui lapsed
mediteerivad võib rääkida: Hambad peavad söömisest ka puhkama, et jälle tugevaks saada. Sellepärast ei
tohi iga natukese aja tagant näksida. Hammastel peab olema hambapaus kolm tundi. Pausi ajal tohib juua
ainult mida?“...vett vastavad juba lapsed ise.
4. “Neljas reegel on hambapesu reegel. Kui sa ennast pesed, siis kas pesed ainult oma pead? Või ainult
kaenla alt?“ (Näita kätega enda peal.) „Nii ei saa ka hambaid ainult eest puhtaks pesta. Kui pesed oma
hambaid, pead kõik hamba küljed puhtaks pesema. Kujuta ette, et sa oled üks suur hammas. Hakkame nüüd
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kõik koos ennast pesema: hamba pealt, hamba kõht, nägu, hamba selg ja pepu, küljed, kaenlaalused, varbad
jne. Vaata, kui palju on vaja puhtaks pesta! Sellepärast see võtabki palju aega. Vähemalt kaks minutit! Mitu
korda päevas peab hambaid pesema? Kas kaks korda järjest nii, et ühe korra pesed ära ja siis teise korra
veel? Ei! Hambaid peab pesema hommikul ja õhtul korralikult kaks minutit järjest.“
5. „Viies reegel. Käi kord aastas hambaarsti juures, et ta saaks sinu hambad üle vaadata. Kas sa näed enda
selga, pead, kaela? Proovi vaadata oma selga või peput!? Sina ise ei näe ka oma kõikide hammaste pindu.
Selleks, et kontrollida, kas kõik su hambad on puhtad ja terved, käi kord aastas hambaarsti juures.“

Liikumismängud

Liikumismäng „Bakterid ja hambahari“
Versioon 1: Mängu jaoks on vaja piisavalt suurt ala, kus joosta. Õpetaja või lapsed tõmbavad
maapinnale kaks joont. Ühe taga seisavad lapsed, kes on mängult bakterid, ja teise taga laps, kes on
hammas. Kahe joone vahelisel alal, keskel, seisab laps (mängult hambahari) seljaga bakterite poole.
Hambahari pole aktiivne, seisab rahulikult ja näeb ainult hammast. Bakterid hakkavad järsku hamba
suunas jooksma ja hammas hüüab hambaharja appi: „Appi–appi, hambahari! Bakterid ründavad!“.
Hambahari aktiveerub, pöörab ümber ja hakkab liikuma, baktereid püüdma. Kui ta on bakteri kätte
saanud (piisab puudutamisest), peab bakter mängust välja minema. Kui bakterid hambaharjast
mööda pääsevad ja hamba ümber piiravad, muutub hammas samuti bakteriks ja hambahari uueks
hambaks. Mäng algab uuesti.
Versioon 2: Mängu jaoks on vaja piisavalt suurt ala, kus joosta. Õpetaja või lapsed tõmbavad
maapinnale kaks joont. Ühe taga seisavad lapsed, kes on mängult bakterid, ja teise taga laps, kes on
hammas. Kahe joone vahelisel alal, keskel, seisab laps (mängult hambahari) seljaga bakterite poole.
Hambahari pole aktiivne, seisab rahulikult ja näeb ainult hammast. Bakterid hakkavad järsku hamba
suunas jooksma ja hammas hüüab hambaharja appi: „Appi–appi, hambahari! Bakterid ründavad!“.
Hambahari aktiveerub, pöörab ümber ja hakkab liikuma, baktereid püüdma. Kui ta on bakteri kätte
saanud (piisab puudutamisest), muutub bakter uueks hambaharjaks ja laps, kes seni hambahari oli,
muutub hambaks. Senisest hambast saab bakter ehk et rollid vahetuvad ja mäng algab uuesti.
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Liikumis- ja laulumäng „Olen terve laps“
Mängu eesmärgiks on õpetada lastele häid valikuid, tehes seda mängulise liikumise
ja laulu saatel.
Vajalikud vahendid:
kott
maiustuste, puu- ja köögiviljade jäljendeid (võivad olla nii pildid kui nt plastmassist jäljendid)
Töö käik:
• Lapsed seisavad ringis.
• Muusika saatel annavad lapsed ringis edasi üksteisele kotti maiustuste, puu- ja köögiviljade jäljenditega.
• Muusika katkedes võtab laps, kelle käes kott parasjagu on, kotist välja jäljendi, näitab seda teistele
lastele ja nimetab õige nimega.
• Lapsed sooritavad õpetaja eeskujul sobiva harjutuse ja laulavad selle saateks.
• Näiteks, kui välja võetud jäljend on kurk, lapsed kükitavad ja laulavad: „Terve laps nüüd olen mina,
nüüd ka terve oled sina. Köögivilju rõõmsalt söön, pesen hambaid enne ööd.“
• Kui käes on komm, siis sirutavad lapsed käed ette ja laulavad seistes: „Terve laps nüüd olen mina,
nüüd ka terve oled sina. Komme palju ma ei söö, pesen hambaid enne ööd.“

Liikumismäng „Leia õige paariline“
See liikumismäng annab suurepärase võimaluse pakkuda
lastele integreeritud tegevust, mis sisaldab nii keelt ja
kõnet, kunsti, liikumist kui muusikat. Mäng vajab alustuseks
veidi ettevalmistavaid tegevusi.
Vajalikud vahendid:
A3 suuruses paberid (valged või värvilised)
tugevam valge paber
käärid
pliiatsid või vildikad
liim
Ettevalmistus:
• Lapsed lõikavad paberist välja laiemad ribad (õpetaja aitab mõõta ja vajadusel lõigata).
• Lapsed kleebivad paberriba otsad kokku, nii et moodustub peavõru.
• Teisele tugevamale paberile joonistavad lapsed hamba või hambaharja. Need tuleb välja lõigata ja
oma peavõrule kleepida.
Liikumismäng:
• Lapsed panevad pähe valmistatud peavõrud, nii et igal lapsel on peas kas hambahari või hammas.
• Muusika mängib, lapsed jooksevad või kõnnivad (oleneb, mis korralduse õpetaja annab) ringi. Muusika lõppedes peavad lapsed leidma endale õige paarilise — hammas hambaharja.
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HAMBAARSTI TÖÖ JA HAMBAARSTI KÜLASTUS
Hambaarsti tööks on hammaste parandamine ja inimeste nõustamine hammaste tervishoiu ja hoolduse
osas. Kui hambaarsti poole pöördub patsient, siis esmalt uurib hambaarst patsiendi muresid ja kaebusi ning
vaatab hambad üle hetkeseisundi diagnoosimiseks. Ülevaatuse põhjal koostab hambaarst raviplaani, kus on
märgitud ravi vajavate hammaste asukoht ja seisukord. Edasisel ravil lähtubki arst koostatud raviplaanist.
Hambaarst püüab kogu raviprotseduuri teha patsiendi jaoks võimalikult valutuks ja mugavaks.
Hambaarst paneb katkistele hammastele täidised ja asendab hambad, mida pole enam võimalik ravida,
proteesidega. Ebakorrapärase hambumuse korral paigaldab hambaarst korrigeerivad klambrid või breketid.
Hambaarst aitab patsiente ka igemete ja suu limaskesta probleemide korral. Lisaks õpetab hambaarst ja
suuhügienist hammaste õiget harjamist, hambaniidi ja teiste suuõõne hügieeniks mõeldud hooldusvahendite
kasutamist ning aitab leida sobivat hambapastat. Hambaarst oskab anda ka soovitusi õige toitumise kohta.
Hambaarst kannab töötades spetsiaalset näomaski, kaitseprille või -visiiri, kindaid ja kitlit, et vältida
nakkusohtu ja tagada puhtus.
Esimene visiit hambaarsti juurde peaks toimuma enne lapse 3–aastaseks saamist, kui osa piimahambaid on
juba suhu lõikunud. Loodetavasti pole sellises vanuses vaja hambaid ravida, kuid varajaste visiitidega harjub
laps hambaravikabinetiga ja sellega, et hambaarst tema suus toimetab.
Esimeseks visiidiks hambaarsti juurde võiks lapsevanem lapse ette valmistada. Tänu sellele on lapsel
lihtsam uue keskkonnaga kohaneda. Kodus võiks lapsevanem eelnevalt rääkida lapsele, mis teda ees ootab
ja ühtlasi seletada, mida hambaarsti töö endast kujutab. Abiks on vastava teemaga seotud raamatud ja
multifilmid, näiteks Jänku Jussi multifilm. Mitte mingil juhul ei tohiks last hirmutada hambaarsti, puurimise,
süstiga või enda halva hambaarsti juures käimise kogemusega.
Esimene visiit on tavaliselt mänguline, kus laps lihtsalt tutvub ümbrusega, sõidab hambaravitooliga jne.
Kui selleks on vajadust, siis alles järgmisel visiidil alustatakse raviga ja tehakse mingi lihtne profülaktiline
protseduur või ravitakse kõige väiksem hambaauk, minnes järk-järgult tõsisemate probleemide juurde. Nii
saavutatakse usaldus ja hea koostöö lapse ning arsti vahel.
Eestis on kõik hambaarstid saanud vajaliku väljaõppe lastega tegelemiseks, kuid on ka arste, kes tegelevadki
ainult lastega. Soovitatav oleks lapsega hambaarsti külastada kord aastas. Meeles tuleb pidada, et kuni
lapse 19-aastaseks saamiseni tasub hambaravi eest Eesti Haigekassa, kui hambakliinik on haigekassa
lepingupartner.

Õppe- ja kasvatustegevused
Eesmärgid
Lapsed teavad:
• mida hambaarst teeb;
• oskavad kirjeldada hambaarsti tööd;
• oskavad nimetada hambaarsti töös kasutatavaid vahendeid ja teavad nende otstarvet - peegel, spaatel,
sond, täidised;
• oskavad kirjeldada hambaarsti kabineti sisustust.
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Hambaarst tuleb külla
Laste jaoks on põnev kohtuda päris hambaarstiga. Lasteaeda tuleb hambaarst koos varustusega,
mida kasutab oma igapäevatöös: kittel või muu vastav riietus, kummikindad, näomask. Ta näitab
lastele päris instrumente, millega ta oma tööd teeb ja selgitab nende otstarvet ning kasutamist
(peegel, spaatel, pintsetid). Lapsed saavad esitada küsimusi ning kuulevad n–ö otse allikast, miks
on kõik eelnevalt käsitletud teemad hammaste tervise osas nii olulised. Hambaarsti külastus võiks
sobida näiteks hammaste tervise kuu lõpetuseks, andes ühtlasi võimaluse korrata üle kuu jooksul
õpitud teemad, kui ka hambaarst omalt poolt lastele küsimusi esitab.

Rollimäng „Mina olen hambaarst“
Lapsed on kordamööda hambaarstid ja õpetavad teisi lapsi, mida peab tegema, et hambad terved
oleks. Mängu jaoks on võimalik kasutada kostüüme, kitlit, näomaski jms. Rollimäng annab võimaluse
igal lapsel õpitut korrata, seda teistele lastele n–ö ümber jutustades ja läbi mängides.

Multifilm „Juss läheb hambaarsti juurde“
Töö käik:
Lastega saab lasteaias vaadata ühiselt Jänku Jussi hammaste teemat käsitlevaid multifilme või
jagada seda infot lapsevanematega ning soovitada neid kodus ühiselt vaadata, ning arutleda
lasteaias hiljem vaadatu üle. Multifilmid leiab veebiaadressilt suukool.ee/multikad

Hambaaukude parandamine
Vajalikud vahendid:
pudelikorgid, tühjad teeküünlaümbrised
plastiliin
taskupeegel
puidust spaatel
pintsetid
näomaskid
Lastega saab mängida hambaaukude parandamist, kasutades selleks pudelikorke, tühjaks põlenud
teeküünlaümbriseid või muid väiksemaid mahuteid, mida plastiliinist täidistega täita ehk parandada
saab. Kasutada saab päris hambaarsti töös vaja minevaid instrumente: peegel, spaatel, pintsetid.
Lastele saab näo ette siduda näomaskid. Nii maskid kui puidust spaatlid on saadaval apteegis.

Õppekäik hambaarsti kabinetti
Võimalusel leppida kokku õppekäik hambaarsti kabinetti, kus tutvustatakse kõike, mis on
hambaarsti külastuse juures oluline ja huvitav. Ühiselt koos sõpradega on tore ja julge selline visiit
ette võtta ning aitab ka hambaravi pelgavatel lastel mänguhoos hirmust üle saada.

Hambaarsti teema kordamiseks saab kasutada töölehte „Hambaarsti töövahendid“
Lisa nr 7
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Kokkuvõtteks
Hambaraamatu koostamine
Hammaste teema kokkuvõtteks võiks iga laps joonistada pildi kas talle kõige enam meelde jäänud
osast või siis õpetaja poolt ette antud teemal. Valminud tööd saab köita kiirköitja abil rühma
hambaraamatuks, mida aeg–ajalt ühiselt vaadata ning ning mille abil olulisi teemasid üle korrata.

Plakatite meisterdamine
Õpetaja jagab lapsed väiksematesse rühmadesse (3–4 liiget), kes koostavad plakati
valitud teemal. Valminud plakateid saab tutvustada ka teistele lasteaia rühmadele.

Vajalikud vahendid:
A3 formaadis valge paber
Värvilised pliiatsid, vildikad jms
Värvilised paberid
Käärid
Ajakirjad, ajalehed
Plastiliin
Liim
Töö käik:
• Õpetaja näitab mõnda plakatit ja arutab lastega, mida selle plakatiga öelda tahetakse. Juhib
tähelepanu erinevatele informatsiooni esiletoomise võimalustele.
• Õpetaja annab lastele plakati teema, nt „Tervete hammaste 5 kuldreeglit“.
• Lapsed otsivad õpetaja abiga plakati jaoks sobivat materjali — reklaamid, ajakirjad jne.
• Lapsed meisterdavad plakati valmis.
• Plakat kinnitatakse seinale.
• Iga laps räägib oma tööst ja ja sellest, miks ta just niisugused pidid valmis ja mida plakatiga
teistele öelda tahetakse.
• Õpetaja küsib lastelt, mis neile selle töö juures kõige rohkem meeldis ja mida (uut) nad teada said.
• Õpetaja jälgib, et kõik lapsed ühistöös osa võtaksid ja arvamust avaldaksid.
• Lapsed tutvustavad oma plakatit ka lasteaia teistele rühmadele.
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HAMBATRAUMAD — MIDA TEHA?
Väikelaste ja koolieelikute sagedaseim hambatrauma põhjus on kukkumine ja koolilastel sportimine.
Teavita koheselt juhtunud traumast lapsevanemat. Hambaarst võib lapsele esmaabi anda ja last ravida ainult
lapsevanema nõusolekul. Vanem helistab hambaarstile ja viib lapse vastuvõtule.

Piimahamba trauma
• Piimahamba trauma puhul pole vaja piimahammast oma kohale tagasi asetada.
• Kui haav veritseb, suru haava külma marlitükiga. Kui laps on piisavalt vana juhiste täitmiseks, lase tal
marlitükki hammustada.
• Turse vähendamiseks paku lapsele imemiseks jäätükki või hoia põsel külma kompressi.
• Helista hambaarstile ning kirjelda juhtunut, käitu vastavalt hambarstilt saadud juhistele.
• Jälgi last: valu, palaviku tõusmist ning hambavärvi ja igememuutusi.

Jäävhammas murdub
• Korja kokku kõik hambatükid, võib–olla saab hambaarst neid hamba
taastamisel kasutada.
• Kui suu on verine, loputa suud sooja veega.
• Murdunud hammas on väga tundlik, hoia suud kinni.
• Helista hambaarstile ja järgi saadud juhiseid.

Jäävhammas tuleb koos juurega välja
• Otsi hammas üles ja pöördu kohe hambaarsti vastuvõttu!
• Ära puuduta ega puhasta hambajuure pinda. Hoia hambast kinni ainult hambakrooni osast. Kui hammas
on must, siis loputa seda külma veega.
• Aseta hammas piima või füsioloogilise lahuse sisse. Kui neid pole, siis võib laps hoida hammast põses,
sülje sees või ülahuule all. Hoiata last, et ta hammast alla ei neelaks.
• Kui laps on koostööaldis, aseta hammas juurt katsumata suhu oma kohale tagasi ja lase lapsel
hambad kokku hammustada, et hammas püsiks õiges kohas. Hammas, mis on asetatud tagasi oma kohale
20 minuti jooksul, jääb enamasti püsima.
• Pöördu hiljemalt 2 tunni jooksul hambaarsti juurde, sest kiire tegutsemine aitab hammast päästa.

Hambatrauma korral on jäävhammas päästetav, kui tead, mida teha!
NB! Tee koopia või lõika välja ja pane nähtavale kohale TRAUMAPLAKAT — Lisa nr 8
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SUUHINGAMINE
Kui nohu ja ninakinnisus kimbutavad last tihedalt ning suu kaudu hingamisest saab harjumus, võib lapsel
välja kujuneda levinud funktsioonihäire — suuhingamine, millega võivad kaasneda suu- ja laiemalt
terviseprobleemid, isegi mälu– ja käitumishäired.

Jälgi, kas laps hingab magades nina kaudu
Kui lapsel esineb ninahingamistakistus ja ta hingab avatud suu kaudu, siis on keele, põskede ja huulte omavaheline tasakaal häiritud. Esmalt tuleb välja selgitada põhjus, miks normaalne nina kaudu hingamine on
häiritud. Teavita lapse suuhingamisest lapsevanemat ja palu tal pöörduda lapsega kõrva–nina–kurgu arsti
juurde.

Suuhingamise põhjused

Suuhingamise tagajärjed

• sagedane nohu
• suurenenud adenoid (neelumandel)
suulaemandlid
• allergia
• ninaehituse eripära
• vale harjumus

•
•
•
•
•
•
•

Laste puhul on üheks oluliseks suuhingamise põhjuseks allergiahaigustest põhjustatud nina limaskesta
turse, millest tekib ninahingamistakistus ja laps
võib hakata püsivalt hingama suu kaudu.
Samuti on tihedad süüdlased suurenenud adenoidid
(neelumandel), mille tõttu on lapsel ninahingamine
takistatud ja suu pidevalt lahti, sest ta hingab suu
kaudu.
Sageli sellised lapsed öösel norskavad, magavad
väga rahutult, vähkrevad voodis, mis viib selleni, et
laps ei puhka öösel välja ja ei suuda päeval keskenduda. Päeval on nad väsinud, loiud ja tujukad,
halvemal juhul langeb õppeedukus või tekib arengus mahajäämus.
Tuleks jälgida ka keele asendit. Keel peab puhkeolekus asetsema ülemiste hammaste taga ning
toetama õrnalt suulage. Suuhingamisprobleemiga
lastel kipub olema suu veidi lahti ning keel kergelt
hammaste vahelt väljas.

hambumushäire
kitsas suulagi
esihammaste vahel lahi
suukuivus
katkised hambad
unehäired
õppimisraskused

Pikas perspektiivis võib hapnikupuudus tuua kaasa
käitumis- ja mäluhäireid, päevast väsimust ning
keskendumisraskusi. Lapsel, kes on olnud pikalt
suuhingaja, esinevad tihti ka hambumushäired ja
suureneb hambaaukude tekkerisk.
Olenemata suuhingamise põhjustest, on tähtis suuhingamist märgata võimalikult vara, sest lapseeas
on probleemi kõrvaldamine kordades lihtsam.
Pidevalt suu kaudu hingav laps vajab spetsialistide kiiret sekkumist.
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Kunst

LAPSE ARENGU EELDATAVAD TULEMUSED
KOOS JUHENDIS OLEVATE TEGEVUSTE NÄIDETEGA
Mina ja keskkond
• Oskab nimetada, milliseid toite on vaja iga päev süüa rohkem ja milliseid vähem („Pabersuu ja toidud“,
meisterdus „Kurb ja rõõmus hammas“, „Kui hapu on minu jook?“, „Kui palju on suhkrut erinevates toitudes
ja jookides?“).
• Teab ja oskab kirjeldada hambaarsti elukutset ning vajalikkust (rollimäng „Mina olen hambaarst“)
• Selgitab, miks tekib hambakaaries (hambaaugud) (katse „Hambaauk õuna sees“, katse „Muna
äädikalahuses“, klotsihamba vahede niidiga puhastamine, meisterdus „Kurb ja rõõmus hammas“).
• Järgib hammaste hooldamise ja hoidmise põhimõtteid igapäevaelus (hambakella meisterdamine,
mänguhammaste harjamine, klotsihamba vahede niidiga puhastamine, munakarbist hammaste
puhastamine, katse „Muna äädikalahuses — üks pidevalt ja teine aeg–ajalt“).
• Nimetab hammaste tervise jaoks vajalikke tegevusi (hammaste pesemine, tervislik toitumine, hambaarsti
juures käimine) (klotsihamba vahede niidiga puhastamine, mänguhammaste harjamine, pabersuu
meisterdamine, „Kurb ja rõõmus hammas“, rollimäng „Mina olen hambaarst“).
• Peseb hambaid täiskasvanu juhedamisel (munakarbist hammaste puhastamine, klotsihamba vahede niidiga
puhastamine, mänguhammaste harjamine).
• Loetleb tuntumate ametite juurde kuuluvaid töövahendeid (rollimäng „Mina olen hambaarst“).
• Nimetab toiduaineid (pabersuu ja toidud, „Kurb ja rõõmus hammas“, katse „Muna erinevates jookides“)
• Teab hammaste hooldamise vahendeid (munakarbist hammaste puhastamine, klotsihamba vahede niidiga
puhastamine, mänguhammaste harjamine).
• Eristab tuntumaid puu– ja köögivilju välimuse ning nimetuse järgi (pabersuu ja toidud, „Kurb ja rõõmus
hammas“).

Kunst
• Kasutab loovalt geomeetrilisi kujundeid ja nende kombinatsioone keerukamate objektide ülesehitamiseks
(pabersuu meisterdamine, hamba voolimine, bakteri meisterdamine).
• Püsib töös valitud teemas, seda isikupäraselt tõlgendades (bakteri meisterdamine, bakteri joonistamine,
meisterdus „Kurb ja rõõmus hammas“, pabersuu meisterdamine).
• Kasutab iseseisvalt tuttavaid voolimismaterjale, arvestades nende eripära (hamba voolimine, hamba
erinevate kihtide vormimine).
• Kasutab soovi korral koos erinevaid joonistusvahendeid nende olemusest lähtuvalt (bakteri joonistamine,
hamba joonistamine šablooni järgi, pudelipõhjast hamba meisterdamine, hambakella meisterdamine)
• Kujundab või täiendab oma tööd, kleepides sellele erinevatest materjalidest tükke (meisterdus „Kurb ja
rõõmus hammas“, hambakella meisterdamine).
• Fantaseerib ja jutustab teose juurde ka loo: mis juhtus enne, mis juhtub pärast (meisterdus „Kurb ja
rõõmus hammas“, katse „Muna erinevates jookides“, katse „Muna äädikalahuses“, katse „Hambaauk õuna
sees“).
• Valib mõtte teostamiseks sobivaimana tunduvad vahendid (bakteri joonistamine, bakteri meisterdamine,
pabersuu meisterdamine, „Kurb ja rõõmus hammas“).
• Võrdleb heledamaid ja tumedamaid värvitoone ning tunneb sinist, kollast, punast, rohelist, valget, musta,
pruuni ja roosat (pabersuu ja toidud, katse „Muna erinevates jookides“, „Kurb ja rõõmus hammas“, hamba
erinevate kihtide värvimine).
• Õõnestab ümarvorme süvendit pöidlaga vajutades (hamba voolimine, bakteri meisterdamine).
• Muudab voolimismaterjalide kuju, neid pigistades ja venitades (hamba voolimine, mäng „Bakterite
paljunemine“).
• Nii ümaraid kui ka piklikke vorme töödeldes loob soovitud esemeid (hamba voolimine, bakteri voolimine).
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• Ühendab voolitud detaile omavahel (hamba voolimine, bakteri meisterdamine).
• Joonistab ning värvib pindu värvi– ja viltpliiatsitega, kriitide ja söega, muutes joonte tihedust (hamba
erinevate kihtide värvimine, bakteri joonistamine, pabersuu meisterdamine).
• Kasutab joonistusvahendeid liigse surveta (hamba erinevate kihtide värvimine, bakteri joonistamine,
pabersuu meisterdamine).
• Tunneb rõõmu kunstitegevuses osalemisest (pabersuu meisterdamine, hamba meisterdamine, bakteri
meisterdamine, bakteri joonistamine, „Kurb ja rõõmus hammas“).
• Leiab ümbritsevas juhendamise toel sinise, kollase, punase ja rohelise värvi (pabersuu ja toidud, „Kurb ja
rõõmus hammas“).
• Õpetajat jäljendades muljub ja näpistab, rullib ja veeretab voolimismaterjale (hamba voolimine, bakteri
meisterdamine).
• Katab aluspinna liimiga, puistab sellele erinevaid objekte ja liimib kujundeid („Kurb ja rõõmus hammas“).
• Tekitab iseseisvalt jämedate joonistusmaterjalidega (rasvakriitide, pehmete pliiatsitega jne) erinevaid jälgi
(täppe ning vertikaalseid, horisontaalseid, sirgeid, lainelisi, katkendlikke ja spiraalseid jooni), püsides paberi
piirides (hamba joonistamine, bakteri joonistamine).
• Näitab teistele oma tööd kui kunstiteost ja räägib sellest (hamba joonistamine, bakteri joonistamine, „Kurb
ja rõõmus hammas“).

Keel ja kõne
• Kasutab õigesti põimlauseid, mis väljendavad põhjust (..., sest...), tingimusi (kui..., siis), eesmärki (..., et..)
(meisterdus „Kurb ja rõõmus hammas“, katse „Muna erinevates jookides“, katse „Muna äädikalahuses“,
katse „Hambaauk õuna sees“, klotsihamba vahede niidiga puhastamine, munakarbist hammaste
puhastamine).
• Nimetab ühe õpitud kategooria piires vähemalt kaks sõna (nt puuviljad: õun, pirn. Hambaosad: hambajuur,
hambaemail) (pabersuu meisterdamine, mäng „Peegel ja suu“, hamba meisterdamine šabloonist, hamba
erinevate kihtide vormimine, hamba erinevate kihtide värvimine).
• Hääldab õigesti võõrhäälikuid (f, š) tuttavates sõnades (nt fanta, šokolaad) (pabersuu ja toidud).
• Räägib sellest, mida hakkab tegema (plaanib välikõnes tuttavaid tegevusi) (rollimäng „Mina olen
hambaarst“).
• Kordab õigesti järele tähenduselt võõraid sõnu (hamba erinevate kihtide vormimine, hamba erinevate
kihtide värvimine).
• Tunneb ära õpitud sõnad ja mõistab neid (mäng „Bakterite paljunemine“, katse „Bakterite paljunemine“,
katse „Hambakatu kasvatamine“, hamba erinevate kihtide vormimine, hamba erinevate kihtide värvimine,
mäng „Peegel ja suu“).
• Mõistab esitatud küsimusi (vaata aruteluküsimusi ja –teemasid).
• Kasutab kõnes mõningaid vastandsõnu (nt lühike-pikk, must-puhas) (pabersuu meisterdamine,
mänguhammaste harjamine, katse „Muna erinevates jookides“, klotsihamba vahede niidiga puhastamine).
• Kasutab rollimängus erinevat intonatsiooni ja hääletugevust (rollimäng „Mina olen hambaarst“).
• Hääldab õigesti kõiki emakeele häälikuid (katse „Hambaauk õuna sees“, katse „Muna äädikalahuses“, „Kurb
ja rõõmus hammas“, äraarvamismäng „Arva–arva, kes ma olen?“) .
• Räägib 2–3 lausungiga mõnest hiljuti kogetud emotsionaalsest kogemusest (kõik katsed).
• Mõistab ja kasutab kõnes nii üld– kui ka liiginimetusi (nt õun, pirn on puuviljad, porgand, kartul on
juurviljad. Hambaosad: hambaemail, hambajuur) (pabersuu ja toidud, hamba erinevate kihtide vormimine,
hamba erinevate kihtide värvimine).
• Annab kuuldud teksti sisu edasi täiskasvanu suunavate küsimuste abil, väljendades end peamiselt
üksikute, sidumata lausungitega (katse „Hambaauk õuna sees“, katse „Muna äädikalahuses“, katse „Muna
erinevates jookides“, „Kurb ja rõõmus hammas“).
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• Mõistab ja kasutab tuttavas tegevuses ning situatsioonis 3–5 sõnalisi lihtlauseid (kõik katsete arutelud,
rollimäng „Mina olen hambaarst“, äraarvamismäng “Arva–arva, kes ma olen?“).
• Kuulab sisult ja keelelt jõukohaseid etteloetud tekste (hammastega seotud multifilmid).
• Kasutab kõnes värvust, suurust jt hästi tajutavaid tunnuseid tähistavaid omadussõnu (pabersuu
meisterdamine, katse „Muna erinevates jookides“, äraarvamismäng “Arva–arva, kes ma olen?“ ).

Matemaatika
• Mõõdab raskust kokkulepitud mõõtevahendiga (katse „Kui palju on suhkrut erinevates toitudes ja
jookides?“, katse „Hambakatu kasvatamine“).
• Liidab ja lahutab viie piires (pabersuu meisterdamine, hammaste loendamise lauamäng).
• Määrab kellaaega täistundides ning koostab päevakava (hambakella meisterdamine).
• Loendab 12 piires, teab arvude rida 12–ni (hammaste loendamise lauamäng, pabersuu meisterdamine,
hambakella meisterdamine).
• Oskab nimetada antud arvule eelnevat ja järgnevat arvu (hammaste loendamise lauamäng, hambakella
meisterdamine).
• Järjestab raskuse ja paksuse järgi (katse „Kui palju on suhkrut erinevates toitudes ja jookides?“).
• Leiab vaadeldavast objektist silma järgi suurema, väiksema, sama suure ning kontrollib objekte kõrvutades
(katse „Kui palju on suhkrut erinevates toitudes ja jookides?“, hamba voolimine, pabersuu meisterdamine).
• Rühmitab kujundeid vormi, suuruse, värvuse vm järgi (pabersuu ja toidud).
• Rühmitab esemeid kahe erineva tunnuse alusel (puuviljad–juurviljad) (pabersuu ja toidud, „Kurb ja rõõmus
hammas“).
• Järjestab 3 eset suuruse, pikkuse, laiuse ja kõrguse järgi (bakteri meisterdamine, pabersuu ja toidud).
• Tutvub arvudega 10–ni (pabersuu meisterdamine, hammaste loendamise lauamäng).
• Teab ööpäeva osi: hommik–päev–õhtu (hambakella meisterdamine, hambakalender).
• Loendab viie piires ja tunneb arvude rida viieni (hammaste loendamise lauamäng, pabersuu
meisterdamine).
• Võrdleb kahte eset suuruse (suurem–väiksem), pikkus (pikem–lühem), laiuse (laiem–kitsam) järgi („Bakteri
meisterdamine“, „Kurb ja rõõmus hammas“).

Muusika
• Tunneb rõõmu kuulatavast laulust või muusikapalast (hamba voolimine, munakarbist hammaste
puhastamine, mänguhammaste harjamine).
• Kuulab laulu ja muusikapala (hamba voolimine, munakarbist hammaste puhastamine, mänguhammaste
harjamine).
• Mängib muusikat kuulates, laulab kaasa või lööb rütmi kehapillil, kõlapulkadel (munakarbist hammaste
puhastamine, mänguhammaste harjamine).
• Kõnnib, jookseb ja reageerib muusika tempo muutustele rütmiliselt täpselt, nt muudab liikumissuunda
muusika dünaamika ja tempo järgi (liikumismäng „Leia õige paariline“).
• Mängib rütmisaateid lasteriimidele ja –lauludele (munakarbist hammaste puhastamine).

Liikumine
• Säilitab paigal olles ja liikudes tasakaalu (hambajooga).
• Valitseb harjutusi tehes oma liigutusi ja kehahoidu (hambajooga).
• Kasutab ausa mängu põhimõtteid ning peab kinni kokkulepitud mängureeglitest (kullimäng „Hammas,
bakterid ja hambahari“).
• Säilitab dünaamilistes harjutustes tasakaalu (hambajooga).
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•
•
•
•
•
•

Sooritab staatilist tasakaalu nõudvaid harjutusi (hambajooga).
Mängib kollektiivseid võistlusmänge (kullimäng „Hammas, bakterid ja hambahari“).
Teeb koordinatsiooni, tasakaalu ja osavust arendavaid harjutusi (hambajooga).
Mängib 2–4 reegliga liikumismänge (kullimäng „Hammas, bakterid ja hambahari“).
Teeb harjutusi ettenäitamise ja juhendamise järgi ühtses tempos õpetaja ja kaaslastega (hambajooga).
Sooritab ettenäitamise ja juhendamise järgi asendeid ja liikumisi (hambajooga).

Kasutatud kirjandus
1. Koolieelne lasteasutuse riiklik õppekava, 2008
2. Juhendmaterjal „Kaariese ennetamise meetmed lastel“ Eesti Hambarstide Liit, 2015
3. Eesti toitumis- ja liikumissoovitused 2015. Tervise Arengu Instituut. Tallinn, 2017
4. Juhendis toodud meisterduste ja tegevuste ideid kogutud erinevatest lasteaedadest, internetist
Kasulikke veebilelehkülgi
suukool.ee — info kuidas hoida oma hambaid tervena, õppe- ja juhendmaterjalid, multikad ja töölehed
toitumine.ee — Tervise Arengu Instituudi veebileht, usaldusväärne info tervislikust toitumisest
terviseinfo.ee — usaldusväärne info, materjalid jm tervise ja heaolu edendamiseks spetsialistidele
liikluskasvatus.ee — õppe- ja juhendmaterjali õpetajatele
hambaarst.ee — hambaarstid vastavad neile saadetud küsimustele
Kertriin Paabo videod Youtube’is — mängulised logopeedilised keele- ja suulihaste harjutused.
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HAMBATEEMALISED RAAMATUD
Järgnevast loetelust leiab valiku hambateemalisi lasteraamatuid, mida lastega koos lugeda. Iga raamatu
juures on kommentaar, miks seda raamatut soovitame.

„Piraadipoiss Peedu ja Hambaämblik“
Britta Jürgenson (Helios kirjastus, 2018).
Lugu sellest, kuidas ka mereröövlil võivad olla terved hambad. Väga tore raamat, mille
on kirjutanud noor hambaarst. Õpetlik, hariv ja ka lihtsalt tore raamat.
„Hambaraamat. Kõik sinu piimahammastest.“
Radünz, I., Röhner, T. (Varrak, 2007).
Raamat annab asjatundlikke ja lastele sobivaid esimesi teadmisi hammastest ja hambavahetusest. Tegemist on väga huvitava ja hariva raamatuga, mille abil on lihtne lastele hammastest rääkida. Raamat sobib hästi ka ette lugemiseks, sest on laste jaoks
lihtsalt ja arusaadavalt kirjutatud.
„Mõmmikud hambaarsti juures“
Kuulo Kutsar (TEA kirjastus, 2014).
Raamatus räägitakse karulaste käigust hambaarsti juurde, kirjeldatakse hambaarsti
tööd, kuidas katkist hammast ravitakse ja mida tehakse, kui piimahammas juba liigub.

„Krokodill Kroku hambavalu“
Yann Walcker (TEA kirjastus, 2014).
Hea raamat, mille põhjal on kerge teha lastega hammasteteemalist näitemängu.

„Sööbik ja pisik“
Egner, T. (Tiritamm, 1997).
Raamat on kujunenud „klassikuks“, mida teavad praktiliselt kõik täiskasvanud ja mis
räägib huvitavalt Sööbiku ja Pisiku elust Jussi suus.

„Pannkoogipidu“
Valli Vilu (Ajakirjade kirjastus, 2008).
Raamat pakub arendavaid mängulisi tegevusi, mille kaudu lapsevanemad, lasteaiaõpetajad ja logopeedid saavad kaasa aidata õige häälduse kujunemisele.

„Isegi kollid pesevad hambaid“
Jessica Martinello (Hea Lugu, 2018).
Raamatu peategelaseks olev tüdruk ei soovi hammaste eest hoolitseda, kuid vahvate
kollide abiga saab selgeks, et see võib päris tore tegevus olla! Raamat aitab motiveerida lapsi hambaid pesema ja ergutab nende fantaasiat.
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TÖÖLEHT „MINU SUU“
1. Iseseisev osa
• Mine peegli ette, ava suu ja loe üle, mitu hammast sul suus on?
• Mitu hammast on üleval ja mitu hammast on all?
• Kas sul on mõni piimahammas juba ära tulnud? Mitu?
• Mitu jäävhammast on sulle juba suhu kasvanud?
2. Küsi emalt või isalt
• Millal tuli sulle suhu esimene hammas?
• Kas esimene hammas tuli üles või alla?
• Millal käisid esimest korda hambaarsti juures?
3. Leia õige vaste
• Ühenda joonega sõna ja selle vaste pildil. Väiksematele lastele võib sõnu ette lugeda, et nad saaksid
vastavat osa pildil näidata.
• Märgi pildil ristiga need hambad, mis on sul juba vahetunud.

SUULAGI

PURIHAMBAD

SILMAHAMBAD

HUULED

LÕIKEHAMBAD

KEEL

IGEMED
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TÖÖLEHT „HAMBAARSTI TÖÖVAHENDID“
Töö käik:
• Väiksemad lapsed: lugege lastele ette töövahendite nimetusi ja laske lastel näidata, milline on õige pilt.
• Suuremad lapsed: laske lastel lugeda töövahendite nimetusi ning ühendada sõnad vastava pildiga.

HAMBARAVI TOOL

LAMP

PUUR

HAMBAARST

KITTEL

NÄOMASK

KUMMIKINDAD

KAITSEPRILLID

ÕHU-VEE PUSTEL

IMUR

PEEGEL
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Selleks mine kiiresti
hambaarsti juurde

Murdunud tüki võib
hambaarst tagasi
panna

Otsi hambatükk üles

MIDA TEHA, KUI
HAMMAS ON
MURDUNUD?

b) Pane hammas
piima või
füsioloogilise
lahuse sisse

EDASI VALI SOBIVAIM VARIANT

Võta kinni
hamba laiemast
osast

c) Kui eelmised
variandid ei toimi,
siis hoia hammast
põses, sülje sees

Kui hammas on
must, siis loputa
korraks veega

Pöördu hambaarsti poole järgneva 2 tunni jooksul, sest kiire
tegutsemine aitab hammast päästa

a) Pane
hammas
kohe oma
kohale tagasi

Otsi
hammas
üles

MIDA TEHA, KUI
HAMMAS TULI KOOS JUUREGA VÄLJA?

PÄÄSTA OMA HAMMAS
HAMBATRAUMA KORRAL ON JÄÄVHAMMAS
ENAMASTI PÄÄSTETAV, KUI TEAD, MIDA TEHA!
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JUHEND VALMIS EESTI HAIGEKASSA
PROJEKTI NR.6-2.5/1 „LASTE HAMMASTE
TERVIS“ RAAMES 2018. AASTAL.
Metoodilise juhendi koostasid:
Liis Talvik, hambaarst
Anastassia Kuldmaa, hambaarst
Kati Vald, hambaarst
Sandra Ermo, õpetaja
Leelo Loit-Paloviir, osade tekstide kirjutaja
Retsenseerisid:
PhD Tiia Õun, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituut
PhD Jana Olak, Tartu Ülikooli Kliinikumi Stomatoloogiakliinik
Oma abi ja nõuga olid toeks:
Liana Varava, Tervise Arengu Instituut
Taisi Kõiv ja Anneli Truhanov, Eesti Haigekassa
ortodondid knd (meditsiin) Rita Nõmmela, PhD Triin Jagomägi, Tartu
Ülikooli Kliinikumi Stomatoloogiakliinik
Ülle Prommik, Tartu Linnavalitsuse Sotsiaal-ja tervishoiuosakond
Elina Adamson
Kristi Daum ja Piret Sarv
Signe Leola-Peemot, Tartu Maarjamõisa Lasteaed
Ja paljud lasteaiaõpetajad üle Eesti
Suured tänud teile kõigile!

Teie ees on metoodiline juhend, mis valmis Eesti
Haigekassa projekti „Laste hammaste tervis“
raames. Juhend on mõeldud koolieelsete
lasteasutuste õpetajatele, et aidata õpetada
lastele hammastega seotud teemade olulisust ning
õigeid suuhoolduse põhimõtteid. Juhendist leiate
valiku ideid ja tegevusi, mis sobivad erinevas eas
lastele ning mida saab kohandada vastavalt
vajadusele.
Juhendis käsitletakse kolme peamist teemat:
hambad ja hambaaugu tekkimine, tervete
hammaste viis „kuldreeglit“, hambaarsti külastus
ja hambaarsti töö. Iga teema algab selle täpsema
tutvustusega, millele järgnevad õppe- ja
kasvatustegevuste eesmärgid, erinevate
mänguliste tegevuste ja katsete kirjeldused koos
illustreerivate piltidega ning ideed tegevustele
järgnevaks aruteluks.
Mõnusat kasutamist!
Vaata veel nõuandeid:
WWW.SUUKOOL.EE

Valminud Eesti Haigekassa projekti
„Laste hammaste tervis“ raames 2018. aastal

