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Šį mėnesį kartu su kiekvienu Panevėžio lopšelio – darželio „Pasaka“ ugdytiniu

diskutavome, kaip reikia taisyklingai nusiplauti rankas, kokias priemones naudoti, kokios

yra asmens higienos taisyklės, kaip jų laikytis, kad visuomet būtumėme žvalūs ir sveiki,

taip pat aptarėme, kas yra bakterijos, kaip jos atsiranda bei prisiminėme būdus, kaip tų

bakterijų išvengti.



Pasakysiu tau rimtai,

Murzės rankos – ne juokai,

Neša jos baisias ligas,

Įkyrias ir nemielas.

Prieš valgiuką, po tualeto,

Rankas muilinkis iš lėto.

Plauki rytą, plauki dieną,

Pirščiukus visus po vieną.

Jeigu būsi tu švarus,

Prižiūrėsi nagučius.

Virusai kaip aitvarai,

Išskraidys visi laisvai.











Per šį mėnesį ne tik dar kartą 

prisiminėme ir pakartojome asmeninės 

higienos įpročius, bet ir prisiminėme, ką 

reikia daryti nusipirkus iš parduotuvės ar 

turgaus, nusiskinus iš daržo daržoves bei 

vaisius. 











Paklausyk, brangus mažyli, 

Reikia dantukus valyti, 

Kad sveiki ilgai išliktų,

Kad bakterijos išnyktų.

Negailėk dviejų minučių, 

Kad dantukai švarūs būtų

Brūžink šepetėliu plonu, 

Ir iš priekio, ir iš šonų. 

Juk dantukai tavo turtas, 

Giedros šypsenos užburtas. 

Tau bus visad palankus 

Kiekvienas supantis žmogus. 

Kad sveiki dantukai būtų, 

Neskaudėtų ir nepūtų, 

Prižiūrėk juos rūpestingai –

Būsi sveikas ir laimingas.



Kartu su ugdytiniais atlikome ir įvairius meninius, kūrybinius darbelius 

„Švara – sesutė, sveikata – motutė“.





EKSPERIMENTŲ LAIKAS

Kartu su ugdytiniais atlikome eksperimentą „Vandens
filtravimas“. Dirbdami komandoje vaikai sužinojo svarbią
informaciją apie vandens apytakos ratą. Taip pat vaikai išsakė
savo patirtį, kad vanduo reikalingas žmonėms, augalams,
gyvūnams... Mokytoja ugdytinius sudomino eksperimentu
„Vandens filtravimas“. Visi drauge aptarė reikalingas
medžiagas, priemones ir išsikėlė eksperimento hipotezę.
Vaikai patys gaminosi filtravimo įrangą iš panaudoto
plastikinio butelio, filtravimo disko, gumelių. Nešvarų vandenį
vaikai filtravo kelių medžiagų pagalba: smėlio, žemių ir
anglies. Eksperimento pabaigoje ugdytiniai išsiaiškino, jog
vandenį galima išsifiltruoti ir tuomet atvirinus saugiai vartoti
buityje.





EKSPERIMENTŲ
LAIKAS

Ugdytiniai kartu su mokytoja diskutavo, ar vaikų rankos 
yra švarios, ar tikrai nėra jokių mikrobų ant rankų. Ugdytiniai 
vienbalsiai sakė, jog jų rankytės švarios. Tad mokytoja 
pasiūlė vaikams padaryti paprastą eksperimentą su duona –
visi vaikai lietė duonos riekelę neplautomis rankomis. Taip 
duonos riekė „ėjo“ iš rankų į rankas. Vėliau mokytoja riekelė 
įdėjo į maišelį ir užrašė, kad duona buvo liesta neplautomis 
rankomis. Kitą duonos riekę vaikai lietė jau švariai ir 
taisyklingai nusiplovę rankas su muilu. Šią duonos riekę taip 
pat mokytoja įdėjo į maišelį ir užrašė užrašą: „Liesta 
švariomis rankomis“. Į trečiąjį maišelį duoną vaikai įdėjo 
imdami ją su guminėmis pirštinėmis. Vėliau kelias dienas 
buvo stebėjama, kas atsitiks su kiekvienos duonos riekele. Po 
kelių dienų duona maišelyje su užrašu „Liesta neplautomis 
rankomis“ ėmė keisti spalvą, ant jos atsirado žalsvos, 
pilkšvos dėmės. Ant duonos su užrašu „Liesta švariomis 
rankomis“ vaikai pastebėjo tik vieną mažytę žalsvą dėmelę, o 
duoną, imtą ir įdėtą su guminėmis pirštinėmis, buvo lygiai 
tokia pati, kokią ją vaikai ir įdėjo.












