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Ataskaitą parengė: auklėtoja Larisa Zenkevičienė 
 



Savaitės tema: „Ir juoksis dantukai, sveikučiai blizgės“.  
Siekiamos užduotis:  

 Domėtis kas sveika ir kas kenkia dantukams; mokytis taisyklingai valytis dantis.  

 Susipažinti su dantim naudingais ir žalingais maisto produktais; lavinti atmintį ir skaitinę kalbą.  

 Lavinti vaikų rankos ir akies koordinaciją, smulkiąją motoriką. 

 Įtvirtinti savo žinias apie dantukų priežiūrą; lavinti vaikų kūrybiškumą.  

 



Antradienis.  

Laba diena, šios savaitės nauja mankštelė vaikams: „A Ram Sam Sam (Lietuviškai) | Mažylio TV“, 

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

ir naujas pirštų žaidimas - pasakėlė „Krokodilas“ 

https://www.youtube.com/watch?v=ExFUjqd03AY 

Savaitės tema: „Ir juoksis dantukai, sveikučiai blizgės“. 

TIKSLAS: Higieninių įgūdžių įtvirtinimas. 

Siūlau kartu peržiūrėti filmuką: „Kaip taisyklingai prižiūrėti dantukus? Ką pasakė Kakė Makė?“ 

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

Aptarkite su vaikais dantukų priežiūros svarbą. Kokie būna dantukai (pieniniai ir nuolatiniai dantys). Kokie maisto 
produktai kenkia dantukams, kokie maisto produktai sveiki dantukams. Kiek kartu į dieną būtina valyti dantis ir 
kodėl ir t.t.  

Siūlau kartu padaryti burnos muliažą, kad kitomis dienomis vaikai ant jo treniruotųsi taisyklingai valyti dantukus.    

https://www.facebook.com/CraftFactory/videos/642768353235168/?v=642768353235168 
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Trečiadienis.  

Laba diena. Įjunkite dainele vaikams: ♫ Dantukų dainelė (su Laura) ♫ 

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

Pažiūrėkite kartu filmuką: „dantukai 4“ 

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

Duokite vaikams veidrodį: tegul apžiūri savo dantukus veidrodyje išsižioję, sukandę dantis, rimtu veidu, šypsodamiesi. Paklauskime vaikų: „Ką mato 

veidrodėlyje?“, „Ar visi dantukai sveiki?“, „ Kaip jie mano, kam reikia lankytis pas dantų gydytoją“. 

Apžiūrėkite iliustracijas (siunčiu priedą) aptarkite kas dantukams padeda išlikti sveikiems, o kas jiems kenkia. Padėkite vaikams iškarpyti 

paveikslėlius, po to tegul vaikai priklijuoja atitinkančius paveiksliukus prie „Liūdno dantuko“ ir „Linksmo dantuko“.  

Vakare paskaitykite D. Janavičienės: „Dantukų pasaka“. 

http://www.pasakosvaikams.lt/pasakos-vaikams/dantuku-pasaka/ 

Paklausite vaikų: „Kokie dantukai pasirodė burnytėje?“, „Ką jie pamatė?“, „Ką dantukai puolė daryti?“, „Kas išgelbėjo dantukus?“, „Ką darė Dantukų 

Fėją?“, „Pas kokį pagalbininką atkeliavo dantukai ?“, „Ką atkirpo Vėžlė kiekvienam dantukui?“, „Ką stebuklingo pagamino Vėžlė?“. 

Nuorodos išsiustos telefonu: kūno kultūra namų sąlygomis 3. 

https://youtu.be/LCJodhRxSd4 
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Ketvirtadienis.  

Laba diena, nepamirškite įjungti vaikučiams mankštelės: „A Ram Sam Sam (Lietuviškai) | Mažylio TV“.  

https://www.youtube.com/watch?v=ExFUjqd03AY 

Pratimai lavinti vaikų smulkiąja motoriką: paimkite paprastus baltus lapus ir nupieškite su flomasteriu įvairias 
linijas. Vaikams pasiūlykite sagutes arba pupeles dėlioti pagal linijas. Tai galima daryti su pirštukais, galima su 
mažomis žnyplėmis.  
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Galite paeksperimentuoti su vaikučiais. 

“Stebuklingas maišelis” 

Jums reikės: 

 Plastikinio maišelio 

 Vandens 

 Gerai padrožtų pieštukų 

Pripilkite maišelį vandens ir tvirtai jį užriškite. Verkite pieštukus per maišelį su vandeniu. Stebėkite, kol pieštukas 
yra pervėręs maišelį vanduo nebėga. Vos tik ištrauksite pieštukus, visas vanduo iš maišelio išbėgs. 

Atskirame priede įkėliau pora dėlionių vaikams, arba vaikai gali nupiešti sveiką ir skaudantį dantuką (kaip jie 
įsivaizduoja). 

 

 





Penktadienis.  

Laba diena, kartokite pirštų žaidimas - pasakėlė „Krokodilas“, 

https://www.youtube.com/watch?v=ExFUjqd03AY 

tegul vaikučiai juda su „A Ram Sam Sam (Lietuviškai) | Mažylio TV“ mankštele. 

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

Kelios mįslės apie dantukus: 

Balti viščiukai pakrosnyje tupi (dantys) 

Maža maža trobelė baltų kultuvėlių (dantys) 

Pila laktelė baltų vištelių (dantys) 

Pilnas stalčius baltų šaukštelių (dantys) 
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Kelios linksmos dainelės: 



Siūlau pažiūrėti dar vieną filmuką: „Filmukas apie dantukus. Įgarsinta lietuviškai“ 

https://www.youtube.com/watch?v=nXYCA82BpyE 

Po peržiūros galite aptarti savaitės temą: paklauskite vaikų ar jie atsimena „Kas kenkia dantukams?“, „Ką 

reikėtų daryti, kad dantukai būtų sveiki?“, „Kas būna kai iškrenta pieniniai dantys?, „Jeigu valgysit daug 

saldumynų, ar dantys bus labai sveiki?“, „Kam reikia lankytis pas dantų gydytoją?“  ir pan.  

Vaikučiai gali su plastilinu arba modelinu nulipdyti dantukus. (Siunčiu priedą su lipdymo etapais). 

Vakare vaikučiai gali pažiūrėti: 

senąją animaciją -  ”Dantų šepetukų karalienė“. 

https://www.youtube.com/watch?v=02O8xSeI7vc 
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Gražaus savaitgalio  

Būkite sveiki 


