کۆمهڵه ڕێنماييهکی باش دەربارەی ددانی منداڵ
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يارمهتی منداڵهکهت بدە بهوەی که به فڵچه و کرێمی فلۆردار ددانهکانی بهيانيان و ئێواران بشۆيت.

کرێمی فلۆردار ددانهکان دەپارێزێت و بهھێزيان دەکات.

کلۆربوون چی يه؟

ئاو باشترين خواردنهوەيه .به باشی دەکرێت ڕاستهوخۆ له
بهلوعهکه بيخواتهوە.

بيکه به نهريت

مهبهست له کلۆربوون کوونبوونی ددانه.
ددانشتن به فڵچه و کرێمی فلۆردار بهيانيان و
ئێواران

بۆچی کلۆربوون پهيدا دەبێت؟
ھهندێک بهکتريا له ناو دەمدا دەتوانن لهو خواردن و
خواردنهوانهی دەيانخۆين شهکر بگۆڕن به ترشهڵۆکێک که ددان
دادەڕزێنێت و کلۆری دەکات.

منداڵهکهت به ددانی خاوێنهوە بنوێنه

چی شهکری زۆر تێدايه؟

له نێوان ژەمهخواردنهکادا النی کهم دوو کاژێر
پشوو به ددانهکانت بدە

 خواردنهوەی شيرين کۆکاکۆال و سارديهکانی تر
 شهربهت
 چا و قاوەی شيرين
 شيرينی و نوقوڵ ،کێک و دۆندرمه
 ھهنگوين و ميوەی ووشککراوە
ھهفتهی جارێک شيرينی بخۆ.

که مندڵهکهت تينوی بوو با ئاو بخواتهوە

 2کاژێر پشوو پێدان بارودۆخی ددانهکان باش دەکات
مهترسی زۆر بۆ کلۆربوون = زوو زوو شهکر

مهترسی کهم بۆ کلۆربوون = به دەگمهن شهکر

Råd om barns tänder

Hjälp ditt barn att borsta tänderna morgon och kväll med fluortandkräm.

Vatten är den bästa drycken. Det går bra att ta direkt från
kranen.
Gör det till en vana

Fluortandkräm skyddar tänderna och gör dem starka.

Vad är karies?
Karies är detsamma som hål i tänderna.

att borsta tänderna med fluortandkräm
morgon och kväll
att ditt barn somnar med rena tänder
att tänderna får minst två timmars paus
mellan måltiderna
att ditt barn får vatten vid törst

Varför får man karies?
Vissa bakterier i munnen kan omvandla socker i det vi
äter och dricker till syra som fräter på tänderna så det
blir karies.
Var finns mycket socker?
 Söta drycker som coca cola och annan läsk
 Saft
 Sötat kaffe och te
 Godis, kakor och glass
 Honung och torkad frukt
 Spara det söta till en dag i veckan.

Tänderna mår bra av minst 2 timmars paus.
Socker sällan = liten risk för karies

Socker ofta = stor risk för karies

