
Projekt zaštite zuba kod djece u 
dječjem vrtiću Pjerina Verbanac 

Dječji Vrtić "Pjerina Verbanac" Labin 



O nama i projektu... 

 Naš dječji vrtić u suradnji sa 
Labin Zdravi grad provodi  
zajednički projekt od 2008. god. 

 Vrtić  broji ukupno 515 djece, 
podijeljene u 24 skupine, 10 
jasličkih i 14 vrtićkih na 7 
lokacija, 146 djece je u jaslicama 
i 369 djece je u vrtiću 

 Cilj nam je podizanje  razine 
zdrav. svijesti kod svih sudionika 
odgojno obrazovnog procesa 

 



Kako provodimo projekt... 

  Uvodi se četkanje zuba iza 
obroka- većina skupina iza ručka 

  Pravilna prehrana – abrazivna 

  Stomatološki pregledi – ciljani, 
pred upis u vrtić, kod prelaska 
djece iz jaslica u vrtić i 
upućivanje djece na sanaciju kad 
dijete ima puno karioznih zuba 

 

 



Sudionici projekta su... 

 Djeca 

 Roditelji  

 Odgajatelji 

 Zdravstvena voditeljica 

 Izabrani stomatolozi 

 Koordinacija "Labin Zdravi Grad" 



Aktivnosti sa djecom u jaslicama... 

1. Prehrana – što ranije naučiti 
djecu žvakati, što više piti vode 

2. Uvođenje prvog četkanja što 
ranije, oko druge godine 

3. Potpora odgajateljima 

4. Redovito mijenjanje četkica 

5. Ovisno o dobi djece primjerene i 
aktivnosti zdravstveno odgojnog 
rada 

 



6. Djeca pri prelasku iz jaslica u 
vrtić upućuje se na stomatološki 
pregled i dobivaju brošuru "Moji 
Zubi" 

7. Učimo djecu da je stomatolog 
naš prijatelj 

8. Evidencija u zdravstveni 
karton djeteta i upućivanje na 
sanaciju  

Aktivnosti sa djecom u 

jaslicama... 



SPECIFIČNOSTI  RADA U 

JASLICAMA 

• 1. Planiranje uvođenja četkanja ovisi o dobi djece- 

      ne prije 2. godine 

• 2. Dogovor  sa odgajateljima 

• 3. Motivacija roditelja i djece 

• 4. Kod djece voditi računa da ne gutaju pastu! 



Radionica u jaslicama 





Pomoć odgajateljima u četkanju – kod 

uvođenja četkanja 



Posjeta stomatologa jaslicama dr. 

Sanda Derossi Diminić, 9/2013. 





Posjet stomatološkoj ambulanti sa 

djecom koja iz jaslica prelaze u vrtić 





Aktivnosti sa djecom u vrtiću (dob 3 – 7 god, 

mješovite grupe) 

1. Kao i u jaslicama redovito 
četkanje, promjena četkica 

2. pravilna prehrana, pod 
nadzorom ZZJZIŽ  

2. Svako novoupisano dijete donosi 
potvrdu od izabranog stomatologa 

3. Upućivanje djece na sanaciju sa 
većim brojem karijesa 

4. Poticanje roditelja na suradnju 

 

 



5. Program zdravstvenog odgoja svake godine obuhvaća njegu i zaštitu  
mliječnih zuba  

6. Provodi ga zdravstvena voditeljica i odgajatelji u svim vrtićkim 
skupinama  

Aktivnosti sa djecom u vrtiću (dob 3 – 7 god, 

mješovite grupe) 



SPECIFIČNOSTI  RADA U VRTIĆU 

• 1. Svi četkaju zube,  mješovite skupine 

• 2. Planirati svake pedagoške godine različite 

zdravstveno odgojne aktivnosti sa istim ciljem-djeci 

trebaju biti zanimljive! 

• 2011./2012. “Čuvam svoje mliječne zube” 

• 2012./2013. Izrada  zajedničke slikovnice “Moji 

zdravi mliječni zubi” 

• 2013./2014. projekt  stomatološkog fakulteta “Zubić 

vila u vrtiću”- nositelji studenti stomatologije 



Radionice sa djecom u vrtiću 



LJEPLJENJE BALONA (IMITACIJA 

ZUBA) 



KORIŠTENJE  STARIH ČETKICA 

ZA BOJANJE,  POKRIVALJKA 



PJEVANJE PJESMICE I ČETKANJE 

ZUBI NA MODELU 



VJEŽBA MIMIČNE 

MUSKULATURE “LAVLJI KRIK” 



Y< 



OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA ORALNOG 

ZDRAVLJA 12.9.2013. 

CENTRALNI VRTIĆ   (dr. stom. Ana Dušati) 



Projekt Stomatološkog fakulteta 

ZUBIĆ VILA U VRTIĆU-9/2013. 



OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA ORALNOG 

ZDRAVLJA 12.9.2013. 

PO VINEŽ (dr. stom. Alice Milevoj) 



OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA ORALNOG 

ZDRAVLJA 12.9.2013. 

PO RABAC (dr. stom. Marina Licul) 



OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA ORALNOG 

ZDRAVLJA 12.9.2013. 

PO STARI GRAD (dr. stom. Laura Uhač) 



Aktivnosti sa djecom predškolcima... 

1. Prikupljanje suglasnosti roditelja 
za fluoridaciju – 9. mjesec 

2. Fluoridacija zuba elmex gelom 
1xmj. od 9.-6. mj. ped. god., 
provodi je  zdravstvena 
voditeljica vrtića 

3. Upućivanje predškolaca 
pravovremeno stomatologu 
zbog sanacije 

4. Dobivanje diplome o uspješnom    
savladavanju znanja o higijeni  
zuba i važnosti zdravlja zuba 

 



ULOGA ZDRAVSTVENE VODITELJICE U 

PROVOĐENJU PROJEKTA 

• 1.Koordinacija  i motivacija svih u odgojno-

obrazovnom  procesu 

• 2. Vođenje dokumentacije: upućivanje djece na 

stomatološki pregled i prikupljanje istih, evidencija u 

zdravstveni karton djeteta, dogovaranje sa 

stomatolozima, poticanje roditelja na suradnju 

• 3. Kontinuirani zdravstveno odgojni rad: postavljanje 

kratkoročnih i dugoročnih ciljeva, npr. ove godine 

“edukacija edukatora”, slijedeće godine trauma zuba 



Zaključak... 

• potrebno je stalno raditi na svijesti svih o 
važnosti zdravog načina života 
 
• Zahvale koordinaciji Labin Zdravi Grad i dr. 
Vutuc Boženi  



 

 

HVALA NA PAŽNJI! 

 

pripremila: Nadija Žufić 

Rudan, vms 

 


