
IR JUOKSIS DANTUKAI, SVEIKUČIAI BLIZGĖS 

 

Dantukus valyk dažnai, 

Jie tarnaus ilgai, ilgai. 

Nekramtyk kietų daiktų, 

Skils dantukas – bus skaudu. 

 

,,Aitvarų'' grupėje, gegužės 4 - 8 dienomis įgyvendinome trumpalaikį projektą ,,Ir juoksis dantukai, 

sveikučiai blizgės''. Projekto tikslas: nusiteikti rūpintis dantukais, išsaugoti juos sveikus ir gražius.  

Ugdytiniai susipažino su dantų priežiūros taisyklėmis. Kiekvienas vaikas turi savo šepetėlį ir dantų 

pastą. Mažieji naudojasi tik savo šepetėliu, ant jo išspausdami žirnio didumo pastos gabalėlį. Vaikai po 

dantų valymo šepetėlį švariai išplauna ir įstato į stiklinaitę galvute aukštyn.  

Mažiesiems buvo pasiūlytas dantų valymo kalendorius, kurį žymėdami galėjo suprasti, ar visada 

išsivalė dantukus. Apie dantų priežiūrą mažieji sužinojo, 

žiūrėdami edukacinį filmuką „Kaip valytis dantukus?” Vaikai 

klausėsi pasakos  ,,Dantuko Kapliuko istorija‘‘, žiūrėjo 

animacinį filmuką ,,Dantų šepetukų karalienė‘‘. 

Ugdytiniai apžiūrėjo „Sveiko maisto pasirinkimo 

piramidę” ir su mamytėmis aiškinosi, kurį maistą galima 

vartoti kelis kartus per dieną, o kurį – kasdien, bet saikingai, o 

kurį – retai ir mažai.      Mažieji sužinojo, kad saldumynai  – dantukams ne draugai. Vaikai susipažino su 

pieno produktų nauda organizmui. Piene esantis kalcis padeda susiformuoti tvirtiems kaulams ir dantims. 

Mažieji mokėsi mįslių, posakių apie dantis, klausėsi dainelių. Vaikai iš lankstinukų, reklaminių 

žurnaliukų iškirpo sveikus ir nesveikus maisto produktus ir juos atitinkamai priklijavo  prie sveiko ir 

nesveiko dantuko. Taip įsimindami, kas dantims sveika, ir kas – nesveika. 

Buvo paskelbta akcija „Švarūs dantukai – graži šypsena”. Tikslas: išmokyti vaikus tinkamai prižiūrėti 

savo dantukus.  Mažieji, žiūrėdami demonstracinį vaizdo įrašą, valė dantukus.  

Ugdytiniai sužinojo, kad norint turėti gražius dantukus, reikia juos prižiūrėti: valyti ryte ir vakare, 

skalauti burną po valgio, mažiau valgyti saldumynų. Neprižiūrint dantų ir burnos, dantis pradeda skaudėti, 

jie genda. Norint turėti tvirtus dantukus, reikia vartoti įvairų maistą: vaisius, daržoves, pieno produktus ir kt. 

Prižiūrimi dantys ir graži šypsena puošia kiekvieną vaiką. 

 

„Aitvarų” grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja R. Mokolaitė 
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