PASAULIO PAŽINIMAS

Kovas

3 savaitė

Sveiki dantys

• Išmokite taisyklingai valytis dantis.

5. SAUGOKITE DANTIS
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• Pilna trobelė mažų vištelių. Kas?

s

Burnoje dėl maisto likučių, ypač saldumynų,
susidaro rūgštys, kurios dantyje pragraužia
skylę. Tai – ėduonis. Kad dantys būtų sveiki,
reikia vengti valgyti daug saldumynų, bent du
kartus per dieną valytis dantis.

y

• Kam skirti šie reikmenys? Kada jie naudojami?

sveikas
dantis

pažeistas
dantis
dantų
šepetėlis

dantų pasta

dantų
skalavimo
skystis

siūlas
tarpdančiams
valyti

• Kiek kartų per dieną valotės dantis?
• Kada dantis reikia valytis dantų šepetuku, o kada užtenka juos

smarkiai
pažeistas
dantis

tik paskalauti?

• Rūgštys dantis veikia panašiai kaip actas kiaušinio lukštą.

Atlikite bandymą.

• Kodėl berniukas atėjo pas dantų gydytoją?
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1. Žalią kiaušinį įdėkite į stiklinę acto.
2. Stebėkite, kas vyksta. Kas kiaušiniui nutiko po nakties?
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GIMTOJI KALBA

Kovas

3 savaitė

12. PAS DANTŲ GYDYTOJĄ

KAI SKAUDA DANTYS
Aš labai pavydžiu vištai –
Jai nereikia pas dantistą,
Nesportuoja, o sveika…

Rokas su mama šiandien
atėjo pas dantų gydytoją.
Iš pradžių gydytojas taiso
mamai dantį, paskui nutaria
apžiūrėti ir Roko burną.
– Rokai, dabar sėskis
ant šitos kėdės, – liepia
gydytojas.
Rokas atsisėda, gydytojas
aukštyn pakelia kėdę.
– Nebijai?
– Ne, – nedrąsiai sako
Rokas.
– Dabar išsižiok. Štai taip... Gerai... Gerai... Rokai, tavo
dantys labai gražūs ir beveik sveiki. Matau tik vieną tamsų
taškelį. Ar neskaudėdavo ten šone, apačioje?
– Kelis kartus skundėsi, kai saldumynus valgė, – sako Roko
mama.
– Reikės ateiti dar kartą. Sutvarkysiu, kol nepradėjo
smarkiau skaudėti. Prižadėk kiekvieną vakarą gerai valytis
dantis. Ir paskui nevalgyti jokių saldumynų. Sutariam?
– Taip, sutariam, – linksmai sako Rokas, nes šiandien dantų
apžiūra baigta.
1. • Kur šiandien lankėsi Rokas?
• Ką daro gydytojas, pasisodinęs Roką ant kėdės? Ko jis
prašo Roko?
• Ką pataria gydytojas?
• Kaip jaučiasi Rokas po gydytojo apžiūros?
• Įsivaizduokite, kad esate dantų gydytojas ar gydytoja.
Kaip savo pacientams patartumėte prižiūrėti dantis?
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Sveiki dantys

Ta vištelė gero būdo –
Akmenis, kiečiausius grūdus
Ryja be jokių dantų! –
Kam man trisdešimt ir du?
Be dantų gyvena sliekas,
Sraigė be dantų – ir nieko!
Pažiūrėk tik, kai palyja,
Kiek salotų ji suryja!..
Iš J. Erlicko knygos „Bilietas iš dangaus“

2. • Kodėl eilėraštyje pavydima vištai?
• Kokiems gyvūnams dantys nereikalingi?
• Ką galėtum ir ko negalėtum valgyti būdamas be dantų?
3. Kas bendra tarp šių piešinėlių?

dan|tis				tai|so				skau|da				sal|dus
dan|tis|tas			ap|žiū|ri			ne|skau|da		sal|du|my|nai

•

Dilo, dilo ir nudilo						 Krokodilas vis nedrįsta
Dantys seno krokodilo.				 Vienas plaukti pas dantistą.
39

MATEMATIKA

Kovas

3 savaitė

10. PRIDEDAME IR ATIMAME
VIENETUS
1. Kuriuose langeliuose turi būti kitos 4 kortelės?
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2. Mokykloje buvo tikrinami visų mokinių dantys.
• Sveikus dantis turi 85 mokiniai.
• Po vieną sugedusį dantį –
4 mokiniais mažiau.
• Po du sugedusius dantis – 3 mokiniais
daugiau negu yra vaikų sveikais dantimis.
• Kokių mokinių, sveikais ar sugedusiais dantimis,
buvo daugiausia?
• Kokių – mažiausiai?
• Kas kiek laiko reikia tikrintis dantis? Kodėl?
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3. Parinkdami po dvi skirtingų spalvų korteles parašykite
kuo daugiau sudėties ir atimties veiksmų. Tą patį skaičių
galima panaudoti vieną kartą.
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Sveiki dantys
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4. Gautų skaičių vietoje įrašę nurodytas raides sužinosite,
kas labiausiai kenkia jūsų dantims.
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5. Galvosūkis.
Kokie skaičiai turi būti apatiniuose kvadratuose?
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DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS

Kovas

3 savaitė

Sveiki dantys

6. MANO DANTŲ ŠEPETUKAS

• Išmoningai papuoškite savo dantų šepetuką.
• Ar mokate užrišti kaspiną? Pabandykite.

Kas dantis gadina? Kas dantis saugo? Nupieškite.

Surenkite dantų šepetukų grožio konkursą!

80

81

