Suukooli loeng
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I. Loeng
Soovi korral võid kasutada näitematerjale: hammaste mulaaž, suur hambahari,
suurte hammastega mänguloom jne.

Loengu plaan:
1 . Sissejuhatus, tutvustamine
2 . Hambad . Kui palju neid on? Milleks neid on vaja?
3 . Hambaauk . Kuidas see tekib?
4 . Kuidas hoida hambad terved? Viis reeglit:
•
toitu tervislikult (miks on magus hammastele halb?)
•

janu korral joo vett (miks ei tohi janu korral juua piima, mahla?)

•

jäta söögikordade vahele kolm tundi pausi

•

pese hambaid kaks korda päevas kaks minutit

•

käi hambaarsti juures kord aastas

5 . Kordamine
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1. Sissejuhatus, tutvustamine
Mina olen  . . . ja mulle meeldib, kui mu hambad on terved . Kas teile ka?
Esita lihtsaid küsimusi, et lapsed julgeksid vabalt vastata. Võid näidata ka kahte naeratust kujutavat
joonistust (vt lisa 1), endale kordamööda ette panna ja küsida lastelt: „Kumb on ilusam naeratus?”
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Võib rääkida veel, et näiteks krokodillil on 80 hammast ja iga katkiläinud hamba asemele kasvab uus
hammas . Krokodilli hambaid aitab puhastada üks väike lind – kannuskiivitaja . Krokodill hoiab suud lahti,
kuni linnuke tema hammaste vahelt toidutükke otsib . Palu ka oma ema või isa, et nad õpetaksid ja
aitaksid sul hambaid pesta .
Aga mitu hammast on linnul? Linnul ei ole hambaid . Linnul on nokk .
Milline on üldse piimahammas ja milline on jäävhammas? Kas piimahammas on piimast tehtud? Kas
jäävhambal on kuidagi pistmist jääga?
Esimestena tulevad sulle suhu väikesed piimahambad, mille eest peab hästi hoolitsema, kuna lisaks
söömisele, rääkimisele ja naeratamisele aitavad nad hoida kohta jäävhambale. Kuskil 6–7-aastaselt
hakkavad piimahambad vahetuma uute, suuremate jäävhammaste vastu. Kui aga inimene elu jooksul
mõnest jäävhambast ilma jääb, siis uusi hambaid asemele enam ei tule. Kui sa jäävhammaste eest hästi
hoolitsed, siis jäävad nad suhu kogu eluks.

3. Hambaauk. Kuidas see tekib?

Võid näidata jälle katkiste hammastega naeratusepilti .

.
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See ei tähenda, et me ei tohi üldse süüa, vaid see tähendab seda, et ei tohi süüa liiga tihti . Kui sa iga
natukese aja tagant miskit suhu paned, siis on hammastel ennast raske kaitsta: hamba ehituskivid
tulevad välja ning järele jääb auk . Augu saab plommiga kinni panna, aga pea meeles,et see hammas ei
.

4. Kuidas hoida oma hambad terved?
Selleks et hambad oleksid terved, on vaja sinul endal täita viit reeglit.
Selle teema näitlikustamiseks sobib hästi Suukooli reeglikleepsudega meisterdusmaterjal.

Esimene reegel. Söö tervislikku toitu.
See tähendab seda, et söö erinevaid tervislikke sööke ja joo piisavalt vett, siis on
kogu kehal hea olla ja kasvada . Oled ikka kuulnud, et ei tohi ainult makaronidest või
magusast kõhtu täis süüa, sest siis enam midagi muud tervislikku kõhtu ei mahu?
Aga miks on magus hammastele halb? Bakterid saavad sellest palju jõudu ja
teevad nii pikka aega hambale haiget . Magustoitu tohib süüa küll, aga söögikorra
lõpetuseks ja mitte palju . Miks on pulga- ja lutsukommid hammastele kõige
halvemad kommid? Sellepärast, et need on pikka aega suus.
Millised söögid on hammastele head? Eriti hea on süüa värskeid, krõmpsuvaid
köögivilju nagu porgand, kapsas ja kaalikas jms, sest need ei kleepu hammaste
külge ja neid närides saavad laste suulihased vajaliku trenni .
Lisajutt algklassidele:
Kas teadsite, et suhkur võib ka söögi sees peidus olla? Näiteks kohukeses,
jogurtites, mahlajookides on palju peidetud suhkrut . Ka küpsistest, saiakestest,
kartulikrõpsudest jne saavad bakterid palju jõudu ning teevad hambale pikka aeg
haiget. Sellepärast ole teadlik ja söö neid vähem.
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Teine reegel on vee reegel.
Milline jook on hammastele kõige parem? Puhas vesi on kõige parem . Janu korral
joo alati vett .
Miks ei ole hammastele kasulik juua janu korral näiteks mahla, limonaadi,
morssi või kisselli? Sellepärast, et need joogid on bakterite söök . Neid tohib juua
söögikorra ajal . Vett võid juua igal ajal .
Hea nipp: söögikorra lõpuks võta ka lonks vett, et puhastada suu toidujääkidest .

Kolmas reegel on puhkuse reegel.
Kas sinu keha peab puhkama, et ta haigeks ei jääks? Jaa! Kas hambad peavad ka
puhkama, et nad oleksid terved? Jaa! Kuidas hambad puhkavad? Siis, kui sa ei söö .
Kui iga natukese aja tagant midagi suhu panna või kogu aeg juua mahla, piima või
muud peale vee, siis ei saa hambad piisavalt puhata . Hammastel on raske ennast
kaitsta, ehituskivid liiguvad hambast välja ja järele jääbki auk .
Hammastele on hea, kui sul on 4–5 toidukorda päevas – hommiku-, lõuna-,
õhtusöök ja lisaks paar näksimise korda.
Hea nipp: söö toidukordade ajal kõht korralikult täis!
Näide. Kui sõber annab sulle natuke aega pärast lõunasööki kommi või puuvilja, siis
mida sa talle ütled? Kõige parem on, kui vastad, et suur aitäh, aga mu hambad
praegu puhkavad, neil on söögipaus . Ma söön selle kommi nt õhtusöögi lõpetuseks .

Neljas reegel on hambapesu reegel.
Kui sa ennast pesed, siis kas sa pesed ainult oma pead? Või ainult kaenla alt? (Näita
kätega enda peal.) Hambadki tuleb puhtaks pesta üleni, mitte ainult eestpoolt . Kui
pesed oma hambaid, siis pead kõik hamba küljed puhtaks pesema . Mitu pinda on
üldse ühel hambal? Ühel hambal on 5 pinda (näita mulaaži peal: hammustamise
pind, keelepoolne pind, põsepoolne pind, eesmine pind ja tagumine pind) .
Piimahambaid on suus 20 ja jäävhambaid on 32 . See tähendab, et hambapesu
võtabki kaua aega, vähemalt kaks minutit . Selleks et hambad saaksid hästi puhtaks,
on vaja pesemise ajal ka hammaste peale mõelda . Kas kõik hambad on ikka puhtad?
Kas ka tagumised hambad?
Kas hommikul peab hambaid pesema? Jah, peab küll! Sellepärast, et öö
jooksul bakterit paljunevad –neid tekib rohkem ja hommikuse pesuga saad need
maha pesta .
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Miks on tähtis õhtul hambaid pesta?
Õhtul peab hambaid pesema selleks, et puhastada hambad päeva jooksul
paljunenud bakteritest ja toidujääkidest . Pärast õhtust hambapesu ära enam
midagi söö ega joo .
Nii et siis pese hambaid korralikult kaks korda päevas kaks minutit .

Viies reegel. Käi hambaarsti juures.
Näita oma hambad kord aastas hambaarstile ette . Arst kontrollib, kas su hambad
on puhtad ja terved . Sa ise ei näe ega tea, mis su suus toimub . Kui hambaid on
valesti pestud, siis hambaarst õpetab ja aitab . Kui sul on hambaauk, siis paneb
hambaarst plommi, et hammas ei hakkaks valutama .

.
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II. Suukooli loeng koos meisterdamisega lasteaia- ja algkoolilastele
Meisterdamise käigus õpetame lasteaia- ja algklasside lapsele hammaste tervena hoidmise viit reeglit
arutluse ning reeglikleepsude kleepimise abil meisterdamise materjalile. Ärgitame õppijat ise mõtlema,
talle olulisi pidepunkte ja vaatenurki leidma. Laps saab meisterdatud materjali koju kaasa võtta ning seda
sealgi kasutada – kõik ikka selleks, et õpitu kinnistuks.

Reeglikleepsude kleepimine
1. Kleeps veeklaasiga. Janu korral joo vett.
Võta näiteks veeklaasiga kleeps ning palu lastel selgitada, mis on pildil.
Kuidas on klaas veega seotud tervete hammastega? Puhas vesi on kõige parem .
Janu korral joo alati vett .
Miks ei ole hammastele kasulik juua janu korral näiteks mahla, limonaadi, morssi
või kisselli? Sellepärast, et need joogid on bakteritele söögiks . Neid tohib juua
söögikorra ajal . Vett võid juua igal ajal .
Hea nipp: söögikorra lõpuks võta ka lonks vett, et puhastada suu toidujääkidest .
Teema lõpetuseks kleebivad lapsed kleepsu. Edasi valige koos järgmine kleeps ning
palu selgitada, mis on pildil.
Kuidas on see pilt seotud tervete hammastega?

2. Kleeps toiduainetega. Söö tervislikku toitu.
Mida see kleeps võiks tähendada? Et tohib ainult neid asju süüa? See tähendab
seda, et söö erinevaid tervislikke sööke ja joo piisavalt vett, siis on kogu kehal hea
olla ja kasvada . Oled ikka kuulnud, et ei tohi ainult makaronidest või magusast
kõhtu täis süüa, sest siis enam midagi muud tervislikku kõhtu ei mahu?
Aga miks on magus hammastele halb? Sellest saavad bakterid palju jõudu ja
teevad pikka aega hambale haiget . Magustoitu tohib süüa küll, kui tahad, aga
söögikorra lõpetuseks ja mitte palju . Miks on pulga- ja lutsukommid hammastele
kõige halvemad kommid? Sellepärast, et need on pikka aega suus.
Millised söögid on hammastele head? Eriti hea on süüa värskeid, krõmpsuvaid
(töötlemata) köögivilju nagu porgand, kapsas, kaalikas jms, sest need ei kleepu
hammaste külge ja neid närides saavad laste suulihased vajaliku trenni .
Hammastele on head ka pähklid, seemned ja juust .
Lisajutt algklassidele .
Kas teadsite, et suhkur võib ka söögi sees peidus olla? Näiteks kohukeses, paljudes
jogurtites, mahlajookides on palju peidetud suhkrut . Ka küpsistest, saiakestest,
kartulikrõpsudest jne . saavad bakterid palju jõudu, et pikka aega hambale haiget
teha . Sellepärast ole teadlik ja söö neid nii vähem .
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Selleks et hambad saaksid hästi puhtaks, on vaja pesemise ajal ka hammaste
peale mõelda . Kas kõik hambad on ikka puhtad? Kas ka tagumised hambad? Kui sa
ennast pesed, siis kas sa pesed ainult oma pead või? Või ainult kaenla alt? (Näita
kätega enda peal .) Nii ei saa ka hambaid ainult eest puhtaks pesta . Kui sa pesed
oma hambaid, siis sa pead kõik hamba küljed puhtaks pesema . Mitu pinda on üldse
ühel hambal? Ühel hambal on 5 pinda (näita mulaaži peal: hammustamise pind,
keelepoolne pind, põsepoolne pind, eesmine pind ja tagumine pind) . Piimahambaid
on suus 20 ja jäävhambaid on 32 . See tähendab, et hambapesu võtabki kaua aega,
vähemalt kaks minutit .
Lisajutt algklassidele fluoriidist:
Vali hambapasta, milles on sees fluoriid, kuna see aitab hambaid tugevdada .
Hambapesu salanipp: peale hammaste pesu ära loputa vaid sülita hambapasta
vaht välja . Kui see tundub ebamugav, siis tee lohakas loputus . Sellepärast, et
hambapasta ained saavad siis jääda suhu hambavaapa tugevdama . Suud loputada
pärast hambapesu on sama, mis kreemitada käsi hea kreemiga ja kohe pärast
seda pesta käed ära .

5. Hambaarsti külastamine.
Näita oma hambad kord aastas hambaarstile ette. Arst kontrollib, kas su hambad
on puhtad ja terved. Sa ise ei näe ega tea, mis su suus toimub. Kui hambaid on
valesti pestud, siis hambaarst õpetab ja aitab. Kui sul on hambaauk, siis paneb
hambaarst plommi, et hammas ei hakkaks valutama.
Kui kõik viis reeglit on läbi räägitud ja kleepsud kleebitud, siis korrake kuldreeglid
üle . Rõhuta, et hammaste tervena hoidmiseks on vaja kõiki reegleid korraga
järgida . Ei piisa ainult hammaste pesemisest või vee joomisest .
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III. Loeng koos liikumisega– Suukooli 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 täna veidi teistmoodi – teeme hambajoogat."

1. „Esimene reegel, mis aitab hambaid tervena hoida – söö tervislikult!" „Kas sa sööd
krõmpsuvat progandit? Teeme ühe mängu: oleme kõik ühed hästi pikad porgandid, roheliste pealsetega,
pikad, pikad." Sirutategi käed üles. „Kõik värsked, krõmpsuvad (töötlemata) köögiviljad nagu kapsas,
kaalikas, kurk, paprika jne on ka meie hammastele väga head, sest lisaks muule headusele annab nende
söömine meie suulihastele vajaliku trenni.”
„Kas sa sooja kodust sööki sööd? Mida ema, isa teevad ja lasteaias tehakse. Väga hea! Oleme mõnusad
mahlased kotletid.” Kükitate maha, kätega imiteerides laiust.
„Kas sa sööd ka rohelist salatit? Väga hea, oleme salatilehed nt tuule käes.” Lainetate kätega.
„Kas sa sööd suppi? Kuidas supp võiks välja näha?” Lase lastel endil ka kasutada oma fantaasiat, ära
näitagi ette.
„Kas sa sööd iga päev mõne puuvilja? Oleme näiteks ühed hästi kõverad banaanid? Ühele poole kõverad
ja teisele poole kõverad.”
„Kas pähkleid, mandleid ja seemneid ka sööd vahel?" Lapsed vastavad tavaliselt: Jaa! „Teeme ennast
hästi pisikeseks seemneks. Oleme ühed kükitavad seesamiseemned.”
„Oled kuulnud, et ära riku magusaga oma isu ära või et ainult makaronist ja viinerist ei tohi kõhtu täis
süüa. Miks siis nii? Siis ei mahu teisi häid ja tervislikke toite kõhtu, mis annavad meile toitaineid, aitavad
meil kasvada, olla terve ja rõõmus. Seepärast öeldakse, et hea tervise alus on tasakaalustatud
toitumine."
„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. Ära unusta
hingamist. Tasakaalu hoidmine ongi alguses raske aga tehtav! Kui sulle on see asend kerge, siis proovi
silmad kinni panna. Tee teise jalaga ka jällegi selleks, et oleks tasakaal ka keha liigutamises.”

2. „Teine reegel on vee reegel." „See tähendab, et kui sa mängid, jooksed, joonistad ja sul tekib
joogijanu, siis joo vett. 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. Ja see on ka võitjate
märk – äkki sellepärast, et võitjad joovad vett? Teeme nüüd kätega hästi suure V tähe. Siis hingame
kopsud õhku täis ja välja hingates lase käed rippu varvaste juurde, selg kumeraks.”
„Harjutame: mängid, mängid, mängid ja joogipaus! Mis sa siis jood?” Lapsed enamasti vastavad juba ise –
vett. „Joome kõik suure sõõmu vett!"
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3. „Kolmas reegel on puhkuse reegel." „Pärast mängu ja jooksmist on vaja kehal puhata. Kas
sinu keha peab puhkama et haigeks ei jääks?" Jaa! Vastavad lapsed tavaliselt. „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 vms nt õues, siis võib teha ka seistes). Samal ajal kui lapsed mediteerivad võid 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 kõik koos ennast pesema: hamba pealt kõik toidujäänused ja bakterid ära, hamba kõht ehk
põsepoolne pind, nägu, hamba selg ja pepu ehk keelepoolne pind. Mis jäi pesemata? Hamba küljed,
kaenlaalused, varbad jne. Kätega pesete mängult enda pead, kõhtu, külgi, varbaid 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.”

.
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Mida rääkida lasteaia õpetajale?
• Suukoolil on pakkuda koolieelse lasteasutuse õpetaja metoodiline juhend “Hambatarkused”, aitamaks
käsitleda suutervise teemat . Juhend on üleval kodulehel ( suukool .ee/loengud-lasteaedades ).
• Tutvustage lasteaiaõpetajale Suukooli hambapesukalendrit, mille saab välja printida: suukool .ee/lapsja-vanem/hambakalender
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Lisa 1
Tervete ja katkiste hammastega naeratusepilt
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