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SVEIKATINGUMO DIENA ŠIRVINTŲ LOPŠELYJE– DARŽELYJE 
„SAULUTĖ“ 

 
„SVEIKI DANTUKAI „ 

SCENARIJUS 
 
                                                                         

Tikslai:          Nuteikti vaikus rūpintis savo dantukais, išsaugoti juos sveikus. 
Uždaviniai:   Suteikti žinių kas saugo ir stiprina dantukus, o kas kenkia jiems. 
                      Pratinti kasdien prižiūrėti dantukus. 
 
    Daina „Pirmasis dantukas“. (Priedas nr.1) 
 
Vaikas:         Ei, vaikučiai! 
                      Kas ten rauda? 

Kas ten šypsos? 
Kam ten skauda? 
Ką kas rytą atsikėlę 
Valote po pusrytėlių? 
Kas ten obuoliukus graužia? 
Ką dažnai vaikučiai skriaudžia? 
Kas ten kramto duoną, sviestą? 
Kas be galo švarą mėgsta? 
Kas? 

 
Vaikai:          Dantukai! 
 
Auklėtoja:     O jūs ar prižiūrite savo dantukus? 
 
Vaikai:          Taip. 
 
Auklėtoja:     O kaip jūs prižiūrite ir saugote savo dantukus? 
 
Vaikai:          Valome dantis; skalaujame juos; nekrapštome su metaliniais, aštriais daiktais; kramtome    
                      gumą. 
 
Dantų pasta: Tada pasakykite, su kuo ir kada reikia valyti dantis? 
 
Vaikas:         Dantis reikia valyti dantų šepetėliu ir dantų pasta, du kartus per dieną. 
 
        Kamputyje verkia vaikas (II). 
 

Oi, oi, oi kaip skauda dantį 
Prisivalgiau saldumynų, 
Buvo man labai skanu. 
O dabar dantuką skaudą, 
Man labai, labai sunku. 

 



III Vaikas:     Aš tau duosiu patarimą 
                      Reikia tau dantukus taisyti 
 
II Vaikas:      Oi bijau, labai bijau 
 
III Vaikas:     Na, nėra ten ko bijoti 

Viskas pasibaigs gerai 
Tau tik reikia nueiti pas dantų gydytoją. 

 
II Vaikas:      Gerai, einu. 
                      Daktare, padėkite, skauda dantuką. 
 
Gydytoja:      Ar prižiūri dantukus, ar valai kiekvieną dieną, ar juos saugai nuo ligų? 
 
II Vaikas:       Ne... 
 
Gydytoja:       Tuomet sėskis, pažiūrėsiu. 
 
Gydytoja:       Na, praverk burnelę. Oi! 

 Tavo burnoje baisus šiukšlynas, 
 Maistas pūva dantyse 
 Ir mikrobų knibždėlynas 
 Graužia, rangosi juose. 

 
Auklėtoja:      Kol gydytoja apžiūrinėja dantukus vaikai užmena mįsles savo draugams, sako  
                       priežodžius. 
 

Pilna laktelė baltų vištelių. (Dantys) 
Anoj pusėj beržynėlio tala lala šokinėja. (Dantys ir liežuvis) 
Pilna trobelė baltų žmogelių. (Dantys) 
Raudoni dvarai, balti ponai. (Burna ir dantys) 
Balti viščiukai pakrosnyje tupi. (Dantys) 
Kas auga šaknimis į viršų? (Dantys) 
Kiekvienas vaikas motinai atima po dantį. 
Davė dievas dantis, duos ir duonos. 

 
     Daina „Graži akytė“. (Priedas Nr.2) 
 
Įeina mikrobai: Mes nuodingi, mes klastingi, 

  Kas dantis valyti tingi, 
  Tas kiekvienas baisų būrį –  
  Milijardus mūsų turi. 
  Duokit nešvaros ir laiko 
  Ir neliks dantukų vaiko. 
  Graužiam, kramtom, baisiai ryjam. 
  Jūsų ašarų nebijom. 

 
Dantų pasta:      Tie mikrobai, pagyrūnai, 
                          Galit nebijoti jų –  



  
Šepetėlis:          Bijo mūsų tie siaubūnai –  
                          Pastos su šepetėliu. 
   
Abu:                  Kampelius visus išplausim 
                          Bus burna švari, švari. 
 
 
Gydytoja:          Šepetėlį aš turiu 

Duosiu jį tau dovanų 
Jei valysi dantukus 
Išnaikinsi mikrobus. 

 
Visi vaikai:       Nebebus daugiau šiukšlyno 

Mūsų burnoje 
Nekramtysim saldumynų 
Negadinsime dantų. 
 

       Daina „Rainis tinginys“. (Priedas Nr.3) 
 
      Apie dantukų priežiūrą pasakoja darželio bendrosios praktikos slaugytoja. 
 
      Žaidimas „Dantukas sveikuoliškas“ (Priedas Nr.4) 
 
Auklėtoja:  

1. Tai nuo ko pradeda vaikams skaudėti dantukus? ( Nuo saldumynų) 
2. Koks maistas kenkia dantims? (Saldainiai, ledai, pyragai) 
3. Kokį maistą reikia valgyti, kad nekenktų dantims? (Vaisius, daržoves, pieno produktus, žuvį) 
4. Jei sugedo dantukas, kur reikia kreiptis pagalbos? (Į stomatologą) 

 
      Užgrojus muzikai vaikai eina ratu „Dantukų sveikuoliukų paradas“. 
      Žaidžia žaidimus (CD). 


