
VIKTORINA
,,MANO DANTUKAI“

Parengė visuomenės sveikatos specialistė Agafija Kartenienė
Skirta priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo vaikams

2020 m.



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?



1.Kokio amžiaus pradedame valyti 
dantukus?



ATSAKYMAS

Išdygus pirmiems

dantukams,

pradėkite juos valyti. 

Kasdienis

pirmųjų dantukų 

valymas yra

pagrindas turėti 

sveikus dantis

ateityje. 



2.Kiek kartų per dieną reikia valyti 
dantukus?



ATSAKYMAS

Valykite dantukus du 
kartus per dieną –
ryte prieš pusryčius ir 
vakare prieš miegą.

Vaikams iki 10 metų 
amžiaus reikia padėti 
valytis dantis. 



3.Kaip taisyklingai reikia valyti 
dantukus?



ATSAKYMAS



4.Ar galima skolintis dantų šepetėlį?



ATSAKYMAS

Niekada jo neskolinkite.

Dantų šepetėlis turi būti 
minkštas. Labai kieti 
dantų šepetėliai gali 
gadinti (braižyti) dantų 
emalį. 

Dantų šepetėlį keiskite 
kas 3 mėnesius, o jei 
susidėvi, ir dažniau.



5.Kokia dantų pasta yra geriausia?



ATSAKYMAS

Pastą rekomenduojama 
rinktis atsižvelgiant į 
amžių ir dantų bei 
dantenų būklę. Mažiems 
vaikams tinka dantų 
pasta be fluoro.



6.AR REIKIA VALYTI LIEŽUVĮ?



ATSAKYMAS

Baigę valyti dantis, 
nepamirškite švelniai 
šepetėliu ar grandikliu 
nuvalyti liežuvį. Jei ant 
jo liks bakterijų, vėl 
užsiterš burna, dantys, 
ir net kvėpavimo takai.



7.Ar po valgio būtina išskalauti burną 
ir kodėl?



ATSAKYMAS

Kiekvieną kartą 
pavalgius reikia 
išskalauti burną.

Kiekvieną kartą 
pavalgius reikia 
išskalauti burną.



8.Kokios yra dantų valymo 
priemonės?



ATSAKYMAS

Dantų pasta, dantų 
šepetėlis, dantų 
krapštukai, tarpdančių 
siūlai, liežuvio 
grandiklis, burnos 
skalavimo skystis.



9.Koks maistas – dantukų draugas, o 
kuris - juos gadina?



ATSAKYMAS

Pieno produktai 
daržovės, žuvis, mėsa, 
grūdiniai produktai, 
vaisiai – dantukų 
draugai.

Saldumynai, traškučiai, 
saldinti gėrimai –
dantukų priešas.



10.Kiek vaikai turi dantukų ?



ATSAKYMAS

Vaikai iki 6 metų turi 
20 pieninių dantukų, 
vyresni jau 28 
dantukus.

Suaugusieji turi -32.



11.Kada vaikui reikia lankytis pas 
stomatologą?

Turime burnoj dantukų,
Daug mažų baltų 
perliukų,
Valgom, kremtam 
saldainius,
Tortus ir pyragėlius.

Štai šiandien gavau ledų!
- Oi, oi, oi, nebegaliu!
Kaip suskaudo man 
dantuką,
Kas gi tai galėtų būti? 



ATSAKYMAS

Reguliariai lankykitės 

pas odontologą

(Vieną kartą į metus)






