
Pamoka – praktinis užsiėmimas „Sveiki dantukai – spindinti šypsena“ 

Raudėnų mokykloje ir Kužių darželyje „Vyturėlis“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovo 5-7 dienomis Raudėnų mokykloje – daugiafunkciniame centre ir Kužių darželyje „Vyturėlis“ 2-3 klasių 

ir PUG grupės mokiniams vyko pamoka „Sveiki dantukai – spindinti šypsena“. Mokiniams buvo pateikta 

vaizdinė medžiaga apie dantų higieną. Vaikai sužinojo, kaip taisyklingai išskalauti burnytę išsivalius 

dantukus ir kad užtenka tik žirniuko dydžio dantų pastos.  Mokėsi, kaip taisyklingai valyti dantukus ant 

dantų muliažo ir drakono Tomo. Visuomenės sveikatos specialistė pateikė klausimus susijusius su dantukų 

priežiūra į kuriuos vaikai noriai atsakinėjo. Gale pamokos žaidėme žaidimą „Ką mėgsta dantukai?“, jo 

tikslas ugdyti vaikų supratimą ir įpročius pasirenkant sveiką maistą, kuris padeda išlaikyti dantis sveikus ir 

spindinčius. Vaikams įteikti dantukų valymo laikrodukai ir kalendoriukai. 

 

 

Dantys – burnos ertmės 

organas. Jie padeda kramtyti 

maistą. Dantys suteikia 

veidui tam tikrą formą, 

padeda kontroliuoti 

kvėpavimo procesą, todėl 

kalba būna aiškesnė ir geriau 

girdima. Dėl jų galime 

šypsotis ir valdyti veido 

raumenis. Žmogaus 

žandikaulyje yra 32 dantys – 

16 viršutiniame ir 16 

apatiniame.  

 

Burnos higienos procedūros 

padės išvengti dantų 

ėduonies, palaikys dantenas 

sveikas. 

Burnos higiena skirstoma į: 

profesionalią;  individualią. 

Profesionali burnos higiena 

atliekama odontologo 

kabinete. Šią procedūrą 

reikėtų atlikti du kartus per 

metus.  

Individuali burnos higiena 

atliekama du kartus per 

dieną: 2 minutes ryte; 2 

minutes vakare.. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dantų priežiūros priemonės 

 

  

 

Dantų valymo instrukcija 

Valome atskirai viršutinio ir apatinio žandikaulio dantis sukamaisiais arba 

šluojamaisiais judesiais, šepetėlį palenkę 45 laipsnių kampu, kad šereliai palįstų po 

dantenomis. Valant dantis svarbu neskubėti. Šepetėlio galvutė apima maždaug 2 

dantų sritį: patariama rekomenduojamais judesiais valyti apie 5 sekundes vienoje 

vietoje, kol išvalome visus dantų paviršius. Šereliais nebrūžinkime dantenų.  

Valome atskirai viršutinio ir apatinio žandikaulio dantis sukamaisiais arba 

šluojamaisiais judesiais, šepetėlį palenkę 45 laipsnių kampu, kad šereliai palįstų po 

dantenomis. Valant dantis svarbu neskubėti. Šepetėlio galvutė apima maždaug 2 

dantų sritį: patariama rekomenduojamais judesiais valyti apie 5 sekundes vienoje 

vietoje, kol išvalome visus dantų paviršius. Šereliais nebrūžinkime dantenų.  

 

https://camelia.lt/zaizdoms-ir-tvarstymui/83316-dantu-pasta-lacalut-aktiv-75-ml.html
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Akimirkos iš užsiėmimų 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengta pagal: 

www.smlpc.lt 

www.sam.lt 

 

Parengė visuomenės sveikatos specialistė,  

vykdanti sveikatos priežiūrą mokyklose, 

 Martyna Kubilienė 

 

http://www.smlpc.lt/
http://www.sam.lt/

