
பல் சுகாதார பாடத்திட்டம்



எல்ேலாரும் தயவுெசய்து உங்கள் பற்கைள சுட்டிக்காட்டுங்கள்.



நாம் எதற்காக பற்கைளப் பயன்படுத்துகிேறாம்?

• ெமல்லுவதற்கும் 

• ேபசுவதற்கும்



நம் பற்கள் ெசல்லப் பிராணிகைளப் ேபான்றைவ

• அவர்களுக்கு அன்பும் கவனமும் ேதைவ - தினமும் துலக்கேவண்டும். 

• அவர்களுக்கு உணவு, நீர்-பற்பைச மற்றும் ஃபுளூைரடு ேதைவ.

• நீங்கள் அவர்கைள கஷ்டப்படுத்த கூடாது : சர்க்கைர விருந்துகைள 
கட்டுப்படுத்தேவண்டும்.



நம் பற்கைள எது கஷ்டப்படுத்துகிறது?

• மிட்டாய் 

• குளிர் பானங்கள் 

• பழச்சாறு



நல்ல உணவு மற்றும் ெகட்ட உணவு



இைவ ஏன் நம் பற்கைள கஷ்டப்படுத்துகிறது?

• சர்க்கைர நம் பற்களில் அமரும்ேபாது,   சிறிய அரக்கர்கள் ெவளிேய வந்து 
சர்க்கைரைய சாப்பிட்டு அமிலத்ைத ெவளிேயற்றுகிறார்கள்.

• இந்த அமிலம் நம் பற்களில் துைளகைள உருவாக்குகிறது, ேமலும் வலிைய 
தருகிறது.



நாம் ஏன் பல் துலக்க ேவண்டும்?

• பற்கைளத் துலக்குவதால் அைனத்து சர்க்கைரையயும் அகற்ற முடியும் , 
எனேவ அரக்கர்களுக்கு சாப்பிட எதுவும் இல்ைல, மற்றும் அவர்கைள 
அகற்ற இதுேவ வழி.



நாம் எப்ேபாது பல் துலக்க ேவண்டும்?

• ஒரு நாைளக்கு இரண்டு முைற, காைல மற்றும் இரவு உணவிற்குப் பிறகு.



பல் துலக்குதல்



பல் துலக்குதல்



ஒரு நாைளக்கு இரண்டு முைற பல் துலக்கினால் ைகைய உயர்த்துங்கள். 
உங்கள் அருகிலிருப்பவர்  ஒரு நாைளக்கு இரண்டு முைற துலக்கினால், 
அவர்களுக்கு ஐ- ைபவ் ெகாடுங்கள்!



Sad tooth

Instruction to teacher:

• Give the Sad Tooth English story for children to read! 



வடீ்டு கடிதம்

ஆசிரியர்கள் தயவுெசய்து இந்த உள்ளடக்கத்ைத கரும்பலைகயில்  
எழுதேவண்டும் , குழந்ைதகைள தங்கள் ேநாட்புக்கில் அைத எழுதி 
ெகாண்டு  ெபற்ேறாரிடமிருந்து ைகெயாப்பமிடச் ெசால்லுங்கள்.
1 வது மற்றும் 2 ஆம் வாரத்தில் இைத எழுதவும் :

எனது குழந்ைத ஒவ்ெவாரு நாள் காைலயிலும், இரவிலும் ஃபுளூைரடு 
பற்பைசையப் பயன்படுத்தி பல் துலக்குகிறார்கள். ஒரு நாைளக்கு இரண்டு முைற 
துலக்குவது வலிமிகுந்த துவாரங்கள் மற்றும் விைலயுயர்ந்த பல் மருத்துவர் 
வருைககைளத் தவிர்க்கும் என்பது  என் குழந்ைதக்குத் ெதரியும். 

வாரம் 4 ஆம் வாரத்தில் இைத எழுதவும் :

என் குழந்ைத ஒவ்ெவாரு நாளும் இரண்டு முைற ஃபுளூைரடு பற்பைசையப் 
பயன்படுத்தி பல் துலக்குகிறார்கள். ஒரு நாைளக்கு இரண்டு முைற துலக்குவது 
வலிமிகுந்த துவாரங்கள் மற்றும் விைலயுயர்ந்த பல் மருத்துவர் வருைககைளத் 
தவிர்க்கும் என்பது  என் குழந்ைதக்குத் ெதரியும். 



பள்ளியில் பற்கைளத் துலக்குதல் 

• நட்சத்திர விளக்கப்படம்
இந்த நட்சத்திர அட்ைடயில் முதல் மூன்று வாரம் உங்கள் குழந்ைதகள் பல் 
துலக்கினார்களா (இரண்டு ேவைள காைல மற்றும் மாைல) என்பைத இந்த 
அட்டவைணயில் குறிப்பிடுக.

 

• குறிப்பு :  வாரங்களுக்கு அட்ைடவாைன  ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது அைத 
தைலைம ஆசிரியரிடமிருந்து ெபற்று ெகாள்ளவும்

ெபயர் திங்கள் ெசவ்வாய் புதன்  வியாழன்  ெவள்ளி 



இப்ேபாது ஒருவருக்ெகாருவர் பற்கைளப் பார்ப்ேபாம்

• கருப்பு  புள்ளிகைள சரிபார்க்க மாணவர்கள் ேஜாடியாக அமரைவத்து  
ஒருவருக்ெகாருவர் வாைய பரிேசாதிக்கட்டும். மாணவர்கள் அத்தைகய 
இடங்கைளக் கண்டால், அவர்கள் ஆசிரியரிடம் புகாரளிக்கட்டும்.

• ஆசிரியர்கள், மாணவர்களிடம் பல் மருத்துவரிடம் பரிேசாதைனக்கு 
ெசால்ல அறிவுைர கூறலாம்.



நீங்கள் பல் மருத்துவைரப் பார்க்க ேவண்டுமா?

• உங்கள் பற்களில் ஏேதனும் கருப்பு புள்ளிகள் இருந்தால், நீங்கள் பல் 
மருத்துவைரப் பார்க்க ேவண்டும்.

• உங்களுக்கு ஏேதனும் வலி இருந்தால், நீங்கள் பல் மருத்துவைரப் பார்க்க 
ேவண்டும்.



ஒரு பல் மருத்துவர் என்ன ெசய்வார் என்று யாருக்குத் ெதரியும்?

• உங்கள் பற்கைள சரிபார்த்து, உங்கள் வலிைய நீக்குவதற்கும் ஏேதனும் 
துைளகள் உங்கள் பற்களில்  காணப்பட்டால்  அவற்ைற   நிரப்பவும்.



ைகேயடுகள்

• நல்ல உணவுகைள வட்டமிடுங்கள், ெகட்டவற்ைறக் அடிக்கவும்.

• வண்ணமயமாக்கல் பக்கம்.

குறிப்பு : இக்ைகேயடுகள் தைலைம ஆசிரியரிடம் ெகாடுக்கபட்டுள்ளது அைத 
ெபற்று மாணவர்களிடம் ெகாடுக்கவும்.



பற்கைள வலுப்படுத்தும்  உணவுகைள வட்டமிடுக கிருமிகைள 
மகிழ்விக்கும் உணவுகைள அடிக்கவும்.



வண்ணமயமாக்கல் பக்கம்


