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Tikslas - susipažinti su dantų rūšimis ir jų 

priežiūros taisyklėmis.



Kas yra dantys?

Dantys – burnos ertmės 
organas, apibrėžiamas 
kaip kieta ir kaului 
prilyginama medžiaga 
įsiterpusi į žandikaulyje 
esančias duobutes.



KAM REIKALINGI ŽMOGUI DANTYS?

Košei valgyti

Smulkinti maistą

Kramtyti nagus

Graužti pieštuką
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Ar žinai, kad?
❑ Kiekvieno žmogaus dantys individualūs. 

❑ Jie padeda ne tik kąsti ir kramtyti, bet ir 

perplėšti ploną medžiagą, tvirtai sukąsti daiktus 

burnoje. 

❑ 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, 

esančius žandikaulio srityje.



Susipažink su dantukais



Pieniniai dantys. Suskaičiuok 

kiek jų yra?



Atsakymas: 20 pieninių dantų

Visi 20 pieninių dantų išdygsta iki 3 metų amžiaus. Maždaug 

apie 6 metus šie dantys pamažu ima klibėti ir vienas po kito iki 

12 metų amžiaus iškrenta, o vietoje jų išauga nauji nuolatiniai 

dantys, kurių netekus nauji nebeišauga.



Nuolatiniai dantys
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Nuolatiniai dantys. 

Kiek suaugęs žmogus turi dantų?

Žmogaus žandikaulyje yra 32 dantys – 16 viršutiniame ir 16 

apatiniame.



Dantukas sudarytas iš:



Kai vadinamas dantų gydytojas?



Atsakymas: 
dantų gydytojas = odontologas



Pasaka apie Tomuko dantukus

Vienoje šalyje, 

kurią vadino Tomuko

burna, buvo dantukų 

miestelis.



Jame gyveno dvidešimt 
mažų baltų dantukų. Jie dar 
buvo jaunučiai ir labai mėgo 
pieną, todėl juos vadino 
pieniniais.



Keletą kartų per dieną dantukai trindavo 

įvairų maistą. Per šventes tekdavo ir 

sunkesnis darbas- į mažus gabalėlius 

susmulkinti saldainius. 

Už tai Tomukas apdovanodavo 

dantukus: leisdavo jiems 

sugraužti morką arba obuolį. 

Šiurkštūs jų kąsneliai 

nuvalydavo dantukų šonus, o 

vitaminai suteikdavo naujų 

jėgų.



Po to Tomukas juos kruopščiai išvalydavo 

šepetėliu ir pasta, skalaudavo vandeniu. 

Dantukai buvo sveiki ir balti kaip sniegas. 



Deja, augdamas Tomukas vis dažniau 

pamiršdavo dantukus. Paskubomis valomi, o kai 

kada ir visai pamiršti dantukai pradėjo dengtis 

nešvariu apnašu. Jame apsigyveno dantukų 

priešai - mikrobai. 



Nusiminė dantukai... 



Nusiminė ir Tomukas, 

nes jam labai skaudėjo 

dantis. 



Tomukui teko skubiai eiti į polikliniką.

Gydytoja išvalė mikrobų išgraužtas

duobutes, užlygino jas kieta medžiaga –

plomba.



Gydytoja Tomukui patarė:

❑Valyk dantukus ryte, prieš pusryčius ir vakare, prieš 
miegą, dantų šepetėliu ir pasta.

❑Pavalgęs gerai išskalauk burną vandeniu.

❑Valgyk kuo mažiau saldumynų, nes jie yra mikrobų 
maistas.

❑Valgyk kuo daugiau daržovių ir vaisių.

❑Užeik pas mane pasitikrinti ar dantukams nereikia 
pagalbos. 



Praėjo keleri metai... Tomukas jau mokinys. 

Keitėsi ir dantukų miestelio gyventojai. Pieniniai 
dantukai nepajėgė sutrinti tiek maisto, kiek reikėjo 
augančiam Tomukui. Todėl vietoj jų išaugo nauji-
nuolatiniai dantys. Kai Tomukas užaugs turės jų 
trisdešimt du. 

Dabar Tomukas saugo dantukus ir laikosi 
gydytojos patarimų.
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Ką suprato Tomukas?

Reikia valgyti kuo daugiau saldumynų

Reikia valyti dantukus 2 kartus per dieną
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Ką suprato Tomukas?

Reikia valgyti kuo daugiau saldumynų

Reikia valyti dantukus 2 kartus per 
dieną

Reikia valyti dantukus 1 kartą per 
savaitę



Dantų valymas

3 min.



Kokį pasirinkti dantų 
šepetėlį?

•Šepetėlis turėtų būti 
minkštas, 
netraumuojantis 
dantenų ir 
pakankamai 
smulkus, leidžiantis 
atlikti judesius 
burnytėje. 
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Pažiūrėkite video filmuką, kaip 
taisyklingai valyti dantukus

• https://i.ytimg.com/an_webp/ONz3klAtM-
A/mqdefault_6s.webp?du=3000&sqp=CNCd4fMF&rs=AOn4CLDDxZFl
tagknTPGaS9CmnL5MPLxGw

https://i.ytimg.com/an_webp/ONz3klAtM-A/mqdefault_6s.webp?du=3000&sqp=CNCd4fMF&rs=AOn4CLDDxZFltagknTPGaS9CmnL5MPLxGw


Aš valausi dantis du kartus per dieną su



Aš reguliariai lankausi pas 
odontologą 2 kartus per metus



Surask sveikus produktus 



Aš žinau, kad sveika valgyti yra



Aš žinau, kad sveika valgyti yra



Kas yra sveika gerti?



Aš geriu



Dantų priežiūra

•Patarimai:

• užkandžiui valgykite šviežių 
vaisių ir daržovių;  

•kiekvieną kartą pavalgius 
tučtuojau patartina išsivalyti 
dantis (rekomenduojama 
išskalauti burną);  

•pastebėję ėduonies požymius, 
nedelsiant kreipkimės į gydytoją 
odontologą.



Ar mokėsi paaiškinti, kokie dantukai gyvena 
tavo burnytėje bei ar žinai, kaip prižiūrėti 
dantukus, kad jie būtų sveiki ir gražūs?

Aš žinau ir kitam patart galiu. 

Moku dantukus išsivalyti. 

Moku prižiūrėti dantukus.





Įmink mįsles:

•Balti viščiukai pakrosnyje tupi.

•Maža maža trobelė pilna kultuvėlių.

•Pilna laktelė baltų vištelių.

•Pilnas stalčius baltų šaukštelių.

KAS?

http://pasakukampelis.eu/lt/misles/?Lietuviu-liaudies-misles/Dantys/Balti-visciukai-pakrosnyje-tupi
http://pasakukampelis.eu/lt/misles/?Lietuviu-liaudies-misles/Dantys/Maza-maza-trobele-pilna-kultuveliu
http://pasakukampelis.eu/lt/misles/?Lietuviu-liaudies-misles/Dantys/Pilna-laktele-baltu-visteliu
http://pasakukampelis.eu/lt/misles/?Lietuviu-liaudies-misles/Dantys/Pilnas-stalcius-baltu-sauksteliu


Atsakymas: dantys



Padainuok  šią dainelę

https://www.youtube.com/watch?v=DId6gjN-
uNU&app=desktop&persist_app=1&gl=US&client=mv-google&hl=en

https://www.youtube.com/watch?v=DId6gjN-uNU&app=desktop&persist_app=1&gl=US&client=mv-google&hl=en


Pakartok žinias 
apie dantukų valymą

• https://www.youtube.com/watch?v=R0oIXCHXE74

https://www.youtube.com/watch?v=R0oIXCHXE74


Gražios ir sveikos šypsenos!


