
 2020 05 11– 2020 05 15 
  Grupė “Drugeliai”  

 

Ataskaitą parengė: Auklėtoja Rūta Pociūtė 

   

Savaitės tema – “Sveiki dantukai, švarios rankytės” 

 

Siekiamos užduotys: 

1.Susipažinti su dantukų išdygimo/iškritimo procesu, bei įsiminti 

dantukų vardus; 

2.Išmokti tinkamai prižiūrėti savo dantukus; 

3. Suprasti ir įsiminti kas kenkia dantukams;  

4. Išsiaiškinti žodį “higiena”, suprasti mikrobų patekimą ant kūno ir 

aptarti prevenciją prieš juos; 

5. Pratinti vaikus rūpintis savo rankų švara, pajausti švarių ir 

nešvarių rankų skirtumą.  
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Pirmadienio dienos užduotys 
 Mankštelė:  

Nuoroda:  

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI 

 “Dantukų” pasakos skaitymas. 

Nuoroda: 

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

 Siūloma aptarti pasaką ir jos veikėjus.  

 Pokalbis: visi mes turime dantukus, o dantukai turi 
vardus. Visi vaikai iš pradžių turi pieninius dantukus, 
vėliau šie iškrenta,  tada išdygsta nuolatiniai dantukai. 
O kodėl pieniniai? Ir kodėl dantukai turi iškristi? Apie 
tai video filmuke:  

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVambDeacZ0 
 Diskusija: iškritęs dantukas gerai ar blogai? Ar galima 

pačiam dantuką tyčia klibinti? Kas aplanko vaiką, kai 
jam iškrenta dantukas?  

 Apžiūrėti ir aptarti pieninių ir nuolatinių dantukų 
paveikslėlį  

 Atlikti užduotį: suraskite paveikslėlius, kuriuose 
matyti dantukas(-ai). Paveikslėlius suskaičiuokite.  
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Pirmadienio dienos užduotys 

 Paklausyti eilėraštuko apie dantuką ir tuo pačiu jo pasimokyti 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=iQ2mQE-QNBQ 

 Atlikti užduotį: kaip pavaizduotumėte šį eilėraštuką piešinyje? Pabandykite 

nusipiešti dantuką ir iliustruoti jo istoriją.  

 Atlikti užduotį: padainuoti dainelę. Šią dainelę šiandieną jau girdėjote. Gal 

pamenate kokia tai dainelė? Kas ten tokios iltys???  

Nuoroda: 

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

 Klausimų lietus:  

• Iš kokios raidės prasideda žodis „Iltis“, „Iltys“?  

•  Gal pamenate koks gyvūnas turi didžiausias iltis?  

•  O vaikai turi iltis?  
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Antradienio užduotys 
 Mankštelė – šokis 

Nuoroda:  

www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v 

 Filmuko peržiūra prisiminimui apie dantukų išdygimą/iškritimą 

Nuoroda: 

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

 Pokalbis apie dantukų priežiūrą. Ką dantukai pasakytų, jei galėtų kalbėti?  

 Filmuko peržiūra apie du berniukus ir jų dantukus 

Nuoroda: 

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

 Klausimų lietus: Kurio berniuko vietoje norėtumėte būti? Švaručio ar Tingučio?  Ką dažniausiai valgė 

Tingutis? Kodėl jam sugedo dantukai? Ką valgė Švarutis?  Kiek kartų per dieną dantukus valė Švarutis? 

Kur reikia apsilankyti, jeigu skauda dantuką arba norime pasitikrinti ar jie sveiki?  

 Atlikti užduotį: kad jums neatsitiktų kaip Tingučiui, pažadėkite sau ir savo dantukams, kad juos 

prižiūrėsite, t.y. valysite. Pažadą sugalvokite ir pabandykite su tėvelių pagalba jį užrašyti. Pasikabinkite jį 

matomoje vietoje. Gal vonioje? Arba tiesiog labai stipriai jį įsiminkite ir pažado laikykitės    

 Pokalbis: dantukus valomės ne vieną, o du kartus – ryte ir vakare. Rekomenduojama dvi minutes. Valome 

su dantų šepetėliu ir dantų pasta. BET LABAI SVARBU dantukus valyti teisingai, ne bet kaip. Dar kartą 

užtvirtinkite taisyklingo dantukų valymo žinias: 

Nuoroda: 

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

2020.05.15 4 

http://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v
http://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v
http://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v
http://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v
https://www.youtube.com/watch?v=L7IqkU6jedY
https://www.youtube.com/watch?v=h6D4bvtHND0
https://www.youtube.com/watch?v=TN2TMF46q4o


Antradienio dienos užduotys 
 Atlikti užduotį: linksmas dantukas – išvalytas 

dantukas. O liūdnas – nevalytas arba jau 
sugedęs. Surasti liūdnų/linksmų dantukų 
paveiksliukus ir suskaičiuokite kiek kokių yra.  

 Siūloma pasimokyti eilėraštuką:  

Man dantukai reikalingi, kad gerai kramtyčiau, 
O dantukų šepetukas- kad juos išvalyčiau 

Kas ryte ir vakare. Aš dantis valausi 

Ir kiekvieną baltą dantį stengiuosi nuprausti.  

 Atlikti meninę užduotį: siūloma nupiešti savo 
dantukams geriausią jų gynėją nuo mikrobų – 
dantų šepetuką. Jis gali būti visoks kokį 
įsivaizduojate, svarbiausia, kad turėtų gerus 
šerelius, kuriais išvalytų dantukus.  

 Atlikti  užduotį: kurie paveikslėliai susiję su 
dantukų priežiūra? Kas vaizduojama kituose 
paveikslėliuose? 

 Paklausyti ir padainuoti dainelę apie dantukų 
valymą, bei nepamirškite šiandieną išsivalyti 
dantukų.   

Nuoroda: 
https://www.youtube.com/watch?v=JN0EISid3
N8&spfreload=10 

 Siūloma pasportuoti:  

 Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=pfO_zs_RRzE
&t=35s 
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Trečiadienio dienos užduotys 
 Mankštelė: 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk 

 Vaikai, ar jau išsivalėte dantukus? Trys dantukai turi jums 

priminimą – pranešimą. Atkreipkite kokio maisto dantukai 

siūlo vengti ir kokį valgyti.  

Nuoroda: 

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

 Peržiūrėti Kakės Makės video filmuką apie dantų valymasį 

Nuoroda: 

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

 Atlikti užduotį: peržiūrėkite produktus, kurie kenkia dantims. 

Aptarkite  - prisipažinkite ar juos dažnai vartojate. 

 Atlikti užduotį: kurie iš šių pavaizduotų produktų  daugiau ar 

mažiau kenkia dantukams? Atrinkite paveikslėlius su tais 

produktais - kenkėjais, bei įvardykite tuos produktus dar kartą 

dėl įsiminimo. 

 Atlikti užduotį: veidrodyje pasižiūrėti  į savo dantukus. Ar 

matai liūdnų (įgedusių) dantukų? Kiek jų? Kiek linksmų 

(sveikų) dantukų?  Nusipiešk liūdną dantuką ir šalia jo parašyti 

skaičių kiek turima liūdnų dantukų burnytėje ; Nusipiešk 

linksmą dantuką ir šalia jo parašyti linksmų dantukų burnytėje 

skaičių.  
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Trečiadienio dienos užduotys 

 Įsiminti paveikslėliuose pateiktą 

informaciją 

 O ar girdėjote, kad kažkur toli 

toli, o gal visai arti gyvena 

dantukų šepetukų  karalienė? 

Norite susipažinti? Peržiūrėkite 

video filmuką: 

Nuoroda: 

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

HGU0Vnnkus&t=4s 

 Siūloma pasportuoti. Kūno 

kultūra: 

Nuoroda: 

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

HGU0Vnnkus&t=4s 
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Ketvirtadienio dienos užduotys 
 Mankštelė: 

Nuoroda: 

https://youtu.be/j7GytKoE7nU 

 Pokalbis apie kūno švarą: Švari, elastinga, rausva oda liudija apie 
gerą organizmo funkcinę būklę, o kartu ir sveikatą. Galima sakyti, kad oda 
yra žmogaus sveikatos būklės veidrodis. Todėl labai svarbu ją tinkamai 
prižiūrėti. Be odos žmogus negalėtų gyventi. Suaugusio žmogaus oda sveria 
4–7 kg. Kad mūsų oda būtų švari, būtina kasdien maudytis su muilu bei keisti 
apatinius rūbelius ir kojines. Kasdienei švarai palaikyti galima praustis ryte 
ir vakare.  

O girdėjote žodį „Higiena“? Kas tai per žodis? O kas yra mikrobai?  
Apie higieną ir mikrobus jums papasakos Kakė Makė. Siūloma kartu su Kake Make 

dalyvauti ir jos viktorinoje. Tad būkit atidūs.  

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=cbZIl9iFHVY 

 Aptarti ant rankų gyvenančius mikrobus paveikslėlyje 

 Dainelė apie mikrobus ir jų naikinimą 

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=OAZL-L3Xn6A 

 Atlikti užduotį: nupiešk savo ranką. Apvesk savo ranką ant 
popieriaus. Prisimink kuriose rankos vietoje labiausiai gyvena 
mikrobai ir juos tose vietose pavaizduok.  

 Atlikti eksperimentą su duona 

 Pašokti “Rankyčių šokį” 

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=hNh8QpsF3M0 
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Penktadienio dienos užduotys 
 Pradėkime rytą/dieną nuo dainelės: 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=FcnG14WGjcw 

 Užduotis: Pabandyti įminti mįsles:  

Be manęs nesi švarus. Plaunu veidą, Rankas, kojas... Ir labai gerai putoju. Gerą išvaizdą įgaus, Kas 

su manimi draugaus. (Muilas) 

 Siūloma: pasiimti muilo gabaliuką , aptarti kokios jis spalvos, formos, kvapo. Pajausti skirtumą 

tarp sauso ir sušlapusio muilo.  

 Užduotis:  Įminti kitą mįslę:  

Aš didelis, mielas ir minkštas esu, Sausai aš nušluostau Visus vaikučius. Ar maudos, ar prausias, Ar 

kojas nuplauna, Net mamos ir tėčiai Manim pasikliauna. (Rankšluostis) 

 Siūloma: pasiimti savo rankšluostuką, aptarti koks jis yra (minkštas, švelnus), kokia jo spalva 

ir dydis. Pagalvoti į ką panašus rankšluostis.  

 Užduotis: Užminti dar vieną mįslę: 

Aš pats svarbiausias iš visų. Reikalingas visada esu: Gėrimui, prausimui, skalbimui, Sriubytės, 

kompoto virimui, Vaisių, daržovių ir indų plovimui. Be manęs pasaulyje viskas išdžiūtų, Be 

manęs gyvenimo Žemėj nebūtų. (Vanduo) 

 Pokalbis: pagrindinis kovotojas su mikrobais yra muilas ir vanduo. Atsakykite į klausimą kodėl 

reikia laikytis švaros?  
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Penktadienio dienos užduotys: 

 Atlikti užduotį: ko prireiks, kad nusipraustum? 

Išrinkti tinkančius daiktus. 

 Kita užduotis: surasti mikrobus (mėlyni, 

violetiniai, rudi), pirmasis jų – ant durų rankenos.   
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Darbas su SUP vaiku 

 

 

 

2020.05.15 


