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què ens cauen les
de
nt
s?

A partir de la pregunta: Com ens curem?
 

Els nens i nenes de segon vam volem investigar
sobre les nostres dents i vam fer una pluja

d'idees sobre què volíem saber d'aquest tema.

PROJECTE
D'ESCOLA

ODS 3: Benestar i salut

Aquí teniu tot el que vam descobrir!



QUAN ENS SURTEN LES
DENTS DE LLET?!

Les dents de llet surten entre els 4 i 7 mesos. 
 Surten 20 dents de llet de la geniva. 

En general comensan a caure en els 6 anys pro
alguns nens i nenes sels i poden poden caure abans.

 

Axo es un gràfic de totes les dents de llet
de la clase que ens an caigut.



No totes son iguals, tenen
formes i mides diferents,

com par ecsemple:
 

·    ELS MOLARS, que nian 12 
·    ELS PREMOLARS, que nian 8

·    ELS ULLALS, nian 4
·    INSISIBES, nian 8

 

FEM UNA MAQUETA!
Per fer una maqueta de les dents, vam haver
d'investigar un seguit de coses amb la tablet: 

QUANTES EN TENIM?

SÓN TOTES IGUALS?

Quant som patits
tenim 20 dents de
llet, i de grans en
tenim 32 dents

definitives.



Per fer la maqueta em fet serbir pots de llogur
que son les insisibes, taps dampolla que son

els ullals, ampolles petites son els premolars i
ampolles grans son els molars.

 

Abans de fer la maqueta, ens vam posar d'acord en com la
volíem fer i de quins materials disposàvem. També vam
pensar com represntaríem cada tipus de dent diferent.

 



Els herbívors tenen moltes dents incisives perquè nomes
mengen herba i necessiten tallar.

Els carnívors tenen canines molt grans i punxegudes perquè
megen carn i necessiten esquinçar.

Per exempla:

PER QUÈ SERVEIX CADA DENT?
Hem investigat per què serveix cada tipus de dent:

incisives, canines, premolars i molars.

Ens hem adonat que la forma de les dents
depèn de  lu que mengem. 

A classe hem observat com són les dents d'un xai.



L’esmalt es molt important perquè protegeix. Es
com la closca d’un ou. I la polpa es com el rovell de
l’ou i la dentina es com la clara.

DE QUÈ ESTAN FETES LES DENTS?
El prinsipi ens  pensàvem que les dents estaven fetes d’os pero

vam busca a la tablet que estan fetes de  moltes coses.

Estan fetes d’esmalt, dentina, polpa i nervi. S’enganxen
amb la geniva i os.
La part que es veu es la corona i la de dins es l’arrel.

Hem fet un experiment per comprobar si l'esmalt es
debilita amb àcid.



Un   dia    ens     vam      mira   las  dents  a classe
amb un mirall.

Vam veure que tenim dents  de  llet però a
alguns ja tenen dents definitives. Alguns

també tenen forats perquè ens han caigut les
de llet.

COM SON LES NOSTRES
DENTS?

Vam fer un mural  de pop art tots junts.
Cadascú va  dibusar i pinta les  nostres  bocas i

les vam ajuntar.,
 



I DONCS, PER QUÈ ENS
CAUEN LES DENTS?

Perquè ans fem grans i ens an de
sotir las dens difinitibas i necessitem

mes espai.

Quan som grans també ens poden
caure perquè no las cuidem be o ens

hem fet un cop fort.

Quan som vells, també ens cauen
perquè es fan malve.

 

 

 



COM HEM DE CUIDAR LES
NOSTRES DENTS?

Rentar les dents 2 cops el dia, com

a mínim. 

 Respellar totes les dents i dedicar

2o3 minuts.

 Aprèn a fer servir ai fil dental.

 No t’ovlidis de respellar la llengua.

 Anar al dentista 1o2 cops alany.

 No menjar dolsos.
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