
Neveronių lopšelis-darželis 

Parengė: mokytoja metodininkė Rita Dainelienė  

Vaikų amžius 2,5 – 4 m. 

 

Tema: „DANTUKŲ DRAUGAI IR PRIEŠAI“ 

( balandžio 20 – 24 d.) 

 

 

Ugdymo uždaviniai: 

 Sužinos, kaip ir kodėl reikia valyti dantis; 

 Supras ir mokės paaiškinti, kas atsitinka, kai žmonės nevalo dantų; 

 Bandys stebėti ir skaičiuoti savo dantukus veidrodyje; 

 Sužinos, kas yra dantukų draugai ir priešai; 

 Įtvirtins žinias, žiūrėdami filmukus, vartydami knygeles, klausydami 

pasakojimų. 

 

 



PIRMADIENIS 

Sveiki, 

 

 Šią savaitę kalbėsime apie dantukus. Kaip juos prižiūrėti? Ką valgyti ir ką gerti, 

kad jie nesugestų? Kaip ir kiek laiko reikia, kad teisingai dantis išsivalytume? 

Sužinosime, kas atsitinka, kai jų nesaugoji... 

 

 

1. UŽDUOTĖLĖ 

Siūlau pažiūrėti filmuką apie Švarutį ir Tingutį: 

https://www.youtube.com/watch?v=h6D4bvtHND0 

https://www.youtube.com/watch?v=h6D4bvtHND0


 Padiskutuokite su vaikais, kurio berniuko elgesys tinkamas, kuris elgėsi 

netinkamai. 

  Paklauskite ir papasakokite, koks maistas ir gėrimai dantukams patinka, o 

koks ne. 

 Paaiškinkite, kodėl Tingučiui pas dantų gydytoją reikėjo užtrukti ilgiau. 

 Kai vakare/ryte valysitės dantukus, prisiminkit Tingutį ir Švarutį, 

paklauskite, į kokį berniuką norėtų būti panašūs ir kodėl. 

 

2. UŽDUOTĖLĖ 

Paklausykite Kakės Makės  dainelės, pajudėkite ir pašokite: 

https://www.youtube.com/watch?v=QmcT9mkTT4Q 

 

3. UŽDUOTĖLĖ 

Pagal gebėjimus, su tėvelių pagalba, nupieškite geriausius dantukų draugus 

ŠEPETĖLĮ ir PASTĄ. 

 

Arba nuspalvinkite. Lauksiu nuotraukų (kelkite jas į komentarus po šituo įrašu). 

Sėkmės darbe ir nepamirškite valyti dantukus! 

https://www.youtube.com/watch?v=QmcT9mkTT4Q


 



ANTRADIENIS 

Labas rytas! 

Na, ar nepamiršote išsivalyti dantukų?   

 

1. UŽDUOTIS 

Paklausykite linksmos dainelės ir pasakykit, kiek minučių reikia valyti 

dantukus? 

https://www.youtube.com/watch?v=DId6gjN-uNU 

2. UŽDUOTIS 

Susipažinkite su dantukų draugais. 

Ar tikrai draugaujate su dantų pasta ir šepetėliu?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DId6gjN-uNU


Mačiau, kad gražiai nupieštos jūsų dantų pastos ir spalvoti šepetėliai. Tikriausiai 

jūsų dantų pastos ne tik gražiai atrodo, bet ir labai skaniai kvepia. Vaikams skirtos 

dantų pastos švelnios, negraužia burnytės ir yra saugios. 

       

O šepetėlių gražumas! Skirti patiems mažiausiems: minkštais šereliais, patogūs 

laikyti rankutėje: 

    

Vyresni vaikučiai jau gali naudoti elektrinius: 

 



O kai nepavyksta pasiekti dantų tarpelių su šepetėliu, ką tada reikia daryti? 

              

Tai dar vienas dantukų draugas – DANTŲ SIŪLAS. 

 

 

Kai šale nėra nei dantų šepetėlio, nei siūlo, burnytę po valgio išvalyti ir atgaivinti 

galima kramtomąja guma, kurioje nėra cukraus (becukre). 

 

 



Dantukai mėgsta, kai po kiekvieno valgio, juos išskalaujame šiltu vandeniu. 

 

 

2. UŽDUOTIS 

Pažiūrėkite filmuką „Dantukų istorija“: 

https://www.youtube.com/watch?v=IsrMjtSt7nk 

Ar pamatysite ten dantukų draugus kuriuos jau pažįstate?  

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IsrMjtSt7nk


KETVIRTADIENIS 

 

- Labas rytas  

Džiaugiuosi, kad susipažinote su dantukų draugais ir juos įsidėmėjote.  

 

1. UŽDUOTIS: 
Kviečiu pažiūrėti filmuką, apie tai, kaip taisyklingai išsivalyti dantukus, 

kad jie nesugestų. 

https://www.youtube.com/watch?v=TN2TMF46q4o 

 

Vakare ar ryte, kai valysitės dantukus, būtinai prisiminkite taisykles ir jas 

pakartokite. 

 

 

2. UŽDUOTIS: 

Šiandien susipažinkite su dantuku, kurio vardas – Liūdnutis. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TN2TMF46q4o


Kodėl jo toks vardas? O todėl, kad Liūdnutis draugavo su netinkamais 

draugais...Pažvelkite, kas jo draugai? Atpažinkim juos kartu. Įvardinkim. 

 

        

 

 

 

Čia ne DRAUGAI, čia dantukų – PRIEŠAI. 

 

3. UŽDUOTIS 

Prisiminkim ir pakartokim, kas yra dantukų draugai? Kviečiu padirbėti. 

Jums reikės: 

 Balto piešimo popierius; 

 Piešimo priemonių; 

 Žirklių; 

 Klijų; 

 Reklaminių laikraštukų. 



Aptardami visos savaitės temą, pavartykite reklaminius laikraščius, atraskite 

maisto produktus, gėrimus, dantų priežiūros priemones. Pagal galimybes ir 

gebėjimus leiskite vaikams iškirpti. Vieną baltą lapą skirkite dantukų 

DRAUGAMS klijuoti, kitą dantukų PRIEŠAMS. Dirbti su klijais tikrai visi 

moka ir mėgsta, leiskite jiems savarankiškai suklijuoti. Tai ne tik smagi 

veikla rankytėms, bet puikiai įtvirtinsite žinias, apie dantų higieną. 

 

 



Linkiu sėkmės darbe! 

Lauksiu nuotraukų su jūsų darbais. 

 

 

 

4. UŽDUOTIS ( tiems, kurie nori žinoti daugiau) 

Filmukas apie tai kada dygsta ir krenta dantukai. 

https://www.youtube.com/watch?v=L7IqkU6jedY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L7IqkU6jedY


PENKTADIENIS 

 

 

SVEIKI! 

 

 

1.UŽDUOTIS: 

Įminkite mįslę. 

Pilna laktelė baltų vištelių. Kas? ( burna ir dantys) 

 

 

 

Šiandien siūlau apžiūrėti savo dantukus veidrodyje: 



 Paskaičiuokite juos; 

 Pasakykite kurie dantys viršutiniai, kurie apatiniai. 

 Kurie dantukai skirti kąsti, kurie kramtyti maistą. 

 Atidžiai apžiūrėkite, ar pas jus nėra LIŪDNUČIŲ. 

 Aptarkite, kaip reikia elgtis, jei atsirado dantų gedimas. 

 

 

 

2. UŽDUOTIS: 
Pažiūrėkite filmuką ir atpažinkime dantukų ir vaikų draugus. 

https://www.youtube.com/watch?v=b0Trz23YORE 

  

Linkiu gražaus savaitgalio ir nepamirškite valyti bei prižiūrėti dantukus! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b0Trz23YORE


 


