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KAIP NAUDOTIS KNYGELE?
Vaiko vertybi sistemoje labai svarbu formuoti sveikatos prioritet , nes ji, kaip,
fizin , dvasin ir socialin gerov , yra ne tik asmenin , bet ir visuomenin bei ekonomin
vertyb .
Tarp pagrindini tiksl , kuriuos kelia universaliosios sveikatos ugdymo bei
rengimo eimai programos, yra tikslas mokytis pa inti save ir aplinkinius, ugdyti
supratim apie augim ir vystym si, k no prie
. Spiralin sveikatos ugdymo
programa, kai visi pagrindiniai klausimai tam tikrais intervalais kartojami, nuosekliai
tvirtinamos s vokos ir id jos, yra vienas i iuolaikini sveikatos ugdymo metod .
Formalus sveikatos ugdymas ikimokykliniame ir pradiniame mokykliniame am iuje
numato koncentr “ Pa ink save”. Jo tikslas suteikti ini apie mogaus k no sandar .
Ikimokykliniame am iuje nagrin jami tokie klausimai: A pana us kitus ir visi kai
skirtingas. Mano k no dalys ir j paskirtis.
Pradinukams si lomos temos: Kaip a atrodau? mogaus augimas ir vystymasis.
Mano gis ir svoris. K no dalys. Kaip a pa stu supant pasaul ? Elementarus
susipa inimas su mogaus k no sandara, vidaus organais ir sistemomis, j veikla ir
higienos prie ra.
Leidinys “Ar pa sti save?” skirtas prie mokyklinio ugdymo grupi pedagogams,
pradini klasi mokytojams, t veliams ir vaikams. Jame bandoma paprastais, bet vairiais
ugdymo metodais atskleisti ir suteikti sveikatos ugdymo koncentre numatyt ini ir
.
ioje mokymo priemon je aptariamos ios temos:
1.Mano k no dalys.
2.Mano galva. Smegenys. Nervai.
3.Jutimo organai. Lyt jimas. M
oda. Skonio organas – lie uvis. M
klausa.
Ausys. Uosl s organas – nosis. Regos organas – akis.
4.Mano lytis.
5.Griau iai. Kie iausios m
k no dalys – kaulai. Kod l a galiu b gti?
Raumenys m
k no judintojai.
6.Mano irdis. irdies sandara. irdies darbas. irdis varin ja krauj . Kraujas.
Organizmo kova su mikrobais.
7.Plau iai. Kv pavimas.
8.Vir kinimas. is maistas sveikatai nenaudingas. Pilnavertis maistas. M
maistas.
9.Inkstai. lapimo alinimas.

1 TEMA. MANO K NO DALYS
Tikslas - supa indinti su k no dalimis.
vokos: koja - launis, blauzda, kelis, p da; ranka – pla taka, alk , petys; liemuo –
pilvas, juosmuo, nugara, kr tin ; galva – pakau is, veidas ir kaklas.
13 puslapyje supa indiname su k no dalimis apskritai ir kiekviena i j atskirai.
Kiekvien k no dal (galv , liemen , rank , koj ) i nagrin jame atskirai, pa ym dami,

nuspalvindami j dalis arba sura ydami j pavadinimus. Po to vaikai gal s susipa inti su
visomis k no dalimis, visas jas sujungti ir pavadinti mogaus k nu.
Nupie ti berniukas ir mergait u duoda vienas kitam klausimus, kurie da niausiai
kyla jiems ir kuriuos jie gal s atsakyti, i mok k no dalis.
14 puslapyje nupie tas berniuko k nas ir jo dalys atskirai viena nuo kitos.
Vaikams skiriama patiems suvesti
visum atsiskyrusias dalis ir pa ym ti j
pavadinimus. Tai tvirtina k no dali pavadinimus, lavina pastabum . Vaikai gal s
pa ym ti ne tik k no dalis, bet ir jas nuspalvinti, i nagrin ti, aptarti.
2 TEMA. MANO GALVA. SMEGENYS. NERVAI
15 puslapis. MANO GALVA
Tikslas - susipa indinti su svarbiausiu organu – smegenimis, kurios randasi galvoje.
voka - smegenys.
Vaikai jau ino k no dal galv . Da nai girdi s vok “smegenys”, bet
ne sivaizduoja, kur jos yra. Tod l kyla klausimas: “O kas yra galvoje?”. Kadangi vaikai
neturi galimybi pamatyti, kas yra galvoje, tai nupie iame galv , o joje smegenis.
Nupie me tik vien pusrutul , kad b
vaizd iau ir matyt si vidin smegen sandara,
vingiai.
I nagrin , kaip atrodo smegenys, vaikai perskaito arba jiems paai kinama, kad
tai yra sud tingiausias organas, kad jos yra pa ios svarbiausios, nes visk kontroliuoja,
viskam vadovauja.
16 puslapis. SMEGENYS
Su smegenimis susipa stame dar kart , bet jau skirtingai negu … puslapyje.
Sudarome galimyb smegenis aptarti klausimais. Mergait pamato smegenis ir u ra
“Smegenys”. Jai kyla klausimas, kur jos yra ir kam reikalingos.
Pie inyje, kur nupie ta didel galva su smegenimis, vaikai gali parodyti, kur yra
smegenys, gali nuspalvinti skirtingas smegen dalis. ios dalys pie inyje tik parodomos,
bet j pavadinim nepateikiame.
17 puslapis. NERVAI
Vaikai da nai girdi “nesinervink, ak tie nervai”, bet ne ino, kur jie yra ir k
veikia, kaip atrodo. Kuriant lap , tur jome tokius tikslus:
1.Supa indinti su s voka “nervai”.
2.Pademonstruoti, kaip atrodo nervin l stel .
3.Pademonstruoti, kaip nervai i siraizg po vis k .
4.Pademonstruoti, kam jie padeda dirbti.
Smegenys vienos nieko nerei kia. J veikla realizuojama per nervus. Kad b
ai ku, nupie me berniuk pakelta koja, per jo k
einan ias rodykl s ir vis k
raizgiusius br nelius – nervus. Taip akivaizd iau parodoma, kaip nervai, i siraizg
po vis k , padeda dirbti smegenims (skleid ia informacij ). Kam reikalingi ir k
veikia nervai, para ome. Vaikams atskleid iame, kokia sud tinga smegen ir nerv
veikla.
iame puslapyje nupie me ir nervin l stel . I j sudarytos smegenys, o i j
ataug – nervai. Pie inyje suteikiame galimyb pajusti atsak nervo sudirginim ir taip
paskatiname vaikus pabandyti, paeksperimentuoti.
Mokiniai gal s nuspalvinti ir nervo keli , smegenis bei nervo l stel .
18 puslapis. NERVAI

Pie iniais band me parodyti, kaip nervais siun iami signalai keliauja smegenis ir
smegen atgal k no dal .
Nupie me keturis atskirus pie inukus, kad vaikai gal
sekti nervinio signalo
keli ir berniuko veido i rai . Pirmajame pie inyje berniukas ki a rank
alt
vanden . Antrajame pie inyje parodomi rodykl mis siun iami signalai smegenis. Kai
signalai pasiekia smegenis tre iame pie inyje ir gr ta atgal, berniuko veido i rai ka
pasikei ia, o smegenys prane a - “ alta”. Ketvirtajame pie inyje parodoma, kad ranka
atitraukiama tik tada, kai vieni raumenys susitraukia, o kiti atsipalaiduoja. Pasikei ia ir
veido i rai ka – berniukas nejau ia al io. Jis patenkintas.
bandym vaikai gali atlikti ir savaranki kai, o be to, jis skatina vaikus
eksperimentuoti.
3 TEMA. JUTIMO ORGANAI
LYT JIMAS. M
ODA. SKONIO ORGANAS – LIE UVIS. M
KLAUSA.
AUSYS. UOSL S ORGANAS – NOSIS. REGOS ORGANAS – AKIS.
19 puslapis. JUTIMO ORGANAI
Tikslas - supa indinti su a tuoniais mogaus poj iais.
vokos: klausa, rega, uosl , lyt jimas.
Vaikai pasaul pa sta tiesiogiai: u uosdami, ragaudami, gird dami, matydami,
lyt dami. Tod l iame puslapyje pavaizduota aplinka, jutimo organai,kuriais vaikas
jau ia j .
Pie iniuose siek me parodyti jutimo organus, kuriais jau iami skirtingi poj iai.
jau iame akimis (mergait
ri
g ), ausimis (berniukas klausosi pauk io
iulb jimo), nosimi (mergait uosto g ), lie uviu ir oda (berniukas valgo uogas ir jas
rankomis lie ia).
Mokiniai turi galimyb nuspalvinti tuos organus bei aplink . Visus iuos poj ius
galima patikrinti gamtoje, eksperimentuoti.
20 puslapis. LYT JIMAS
Tikslas - parodyti, kad oda mes jau iame, nes joje yra nema ai receptori , kuriuos dirgina
prisilietimas, altis ir iluma, skausmas.
iame puslapyje nupie me odos sandar , ta iau i ry kinome tik odos receptorius
ir kraujagysles. Vaikams si lome atlikti keturis bandymus: paliesti g , sidurti
smeigtuk , palaikyti rank vir vak s liepsnos ir palaikyti ledo gabal .
iais bandymais jie gal s sitikinti, kad visa tai jau ia tod l, kad odoje yra
receptoriai. Vaikams suteikiama galimyb nuspalvinti receptorius ir dirgiklius.
21 puslapis. M
ODA
Tikslas - supa indinti su oda, jos sandara, parodyti, kad kiekvieno mogaus pir to
antspaudai skirtingi.
vokos - prakaito liauka, plaukas, riebal liauka, kraujagysl s, odos receptoriai.
Puslapio prad ioje si lome vaikams praktin u duot : pa
ti savo rank ir
pasakyti, k jie mato. i u duotis derinama su eksperimentu, panaudojant mikroskop ir
.
Pie iant stengiam s parodyti vis odos sandar , tod l pie inys didelis. Jame
parodytos ir vardintos odos sud tin s dalys: prakaito liauka, plaukas, riebal liauka,
kraujagysl s, odos receptoriai.

Susipa in su odos sandara, vaikai gali atlikti praktin u duot . ios u duoties
lentel je parodyti skirtingi pir
atspaudai ir palikta vieta, kurioje jie gali u ti savo
pir to atspaud .
iame puslapyje taip pat galima spalvinti bei palyginti skirtingus atspaudus.
22 puslapis. SKONIO ORGANAS – LIE UVIS
Tikslas - supa indinti mokinius su lie uviu.
vokos - skonio svog liai, skonio receptoriai, liauka.
iame puslapyje si lome darb prad ti praktine u duotimi: pa
ti veidrod ,
kaip atrodo lie uvis, paragauti citrinos. Po
bandym si lome i siai kinti, kaip lie uvis
jau ia skon . Tam parodoma lie uvio sandara, skonio svog li i sid stymo pie inys.
Skiriame u duot , kad reikia u baigti pie ti lie uvio pie in . Galima lie uv ir nuspalvinti.
Kitame puslapyje apie Lie uv toliau nagrin jame skonio ypatumus, siek me
supa indinti vaikus su lie uvio dalimis ir kaip jos jau ia skirting maisto skon .
is puslapis praktinis. Vaikai gali eksperimentuoti, ragaudami maisto produktus ir
bandydami nustatyti, kokioje lie uvio dalyje jau iamas j skonis. Pavyzd iui, paragav
saldaus maisto, jie gali pasekti rodykl s keli ir rasti lie uvyje t dal , kuri jau ia sald
skon .
iame puslapyje jie gali ne tik eksperimentuoti, i sinagrin ti lie uvio dalis ir
nustatyti, kokia dalis jau ia daugiausia skonio, bet ir jas nuspalvinti.
24 puslapis. M
KLAUSA
iame puslapyje siek me i ai kinti, kas kenkia klausos organui – ausims.
Supa indiname su girdimaisiais garsais aplinkoje, gamtoje (mergait klausosi
pauk io iulb jimo). O tai berniukas taip klausosi garsios muzikos, kad net negirdi, k
jam sako kitas berniukas ir prie tarauja, kad jo ausyje n ra joki b gneli .
is puslapis u baigiamas klausimu “Kokia yra ausies sandara?” Vaikai gal s
pasvarstyti ir atsiversti … puslap .
25 puslapis. AUSYS
Tikslas - supa indinti su ausies sandara.
vokos: ausies kau elis, i orin klausomoji landa, kaulas, b gnelis, sraig , trimitas.
24 puslapyje kelt klausim atsakym pateikiame ia. Jau puslapio prad ioje
mergait pasako, kad ausis susideda i ausies kau elio, klausomosios landos, b gnelio,
sraig s ir klausom
kauleli . Ausies sandar bandome palyginti su vaikams gerai
inomais daiktais (berniukas sivaizduoja ir gyv sraig , ir b gnel , ir kau el ausyje).
Gali kilti klausimas – “Nejaugi viskas yra mano ausyje?”
Kad vaikai geriau pa int savo klausos organ , nupie me ausies sandar . iame
pie inyje jie ne tik susipa ins su ausies sandara, kaip atrodo atskiros ausies dalys, bet ir
gal s jas nuspalvinti.
26 puslapis. UOSL S ORGANAS – NOSIS
Tikslas - supa indinti su nosies sandara.
vokos: nosies ertm , uosl s receptoriai, plaukeliai, gleiv s.
Vir utiniame io puslapio pie inyje berniukas uosto g , kuri jam skaniai kvepia.
Kyla klausimas, kaip u uod iame? iame puslapyje sudarome galimyb su inoti, kur
nosyje yra uosl s receptori . Galvoje i ry kinome nos , joje su ym jome dalis ir
nupie me uosl s receptorius.

Pateik me ir praktin u duot , kuri pateikiama tarsi eksperimentas. U ri amos
akys, o vaikai i kvapo turi atsp ti, nustatyti, kas tai. Jie iame puslapyje, surad t dal ,
kuria u uod ia kvapus, gal s nuspalvinti.
27 puslapis. REGOS ORGANAS – AKIS
Tikslai: supa indinti su akies sandara, pademonstruoti kaip susidaro vaizdas akies
obuolyje, kam reikalingi vokai, blakstienos ir antakiai.
S vokos: akies obuolys, blakstienos, antakis, vokai.
Vaikai supa indinami, kur yra blakstienos, antakiai, vokai. Akies obuol
nupie me i ono, kad vaikai inot , kaip jis atrodo, kad akies obuolys apvalus.
Kad vaikai suprast , kam reikalingi antakiai ir blakstienos, nupie me
suprakaitavus berniuk . Prakaito la ai b ga kakta, o antakiai nukreipia juos al . Kad
ai ku, kam reikalingos blakstienos ir vokai, nupie me dulki kamuol . Taip
parod me, kad blakstienos ir vokai saugo akis nuo dulki .
Be elementari ini atsiranda ir sud tingesn s. Parodome, kaip spinduliai l ta
akies obuolyje ir vaizdas apsiver ia.
4 TEMA. MANO LYTIS. 28 puslapis
Tikslas - supa indinti su berniuko ir mergait s lyties skirtumais –lytiniais organais.
vokos: lapimo p sl , kap elis, s klid s, lapl , varpa, gimda, kiau id s, mak tis.
puslap pradedame klausimu: “A berniukas, o tu mergait ! O kuo mes
skiriam s?” Vaikams leid iama patiems pam styti, aptarti vienas kit , o tik po to
susipa inti su berniuko ir mergait s lyties organais. Kad b
ai kiau, lyties organus
padidinome ir minome kvadrate.
5 TEMA. GRIAU IAI. KIE IAUSIOS M
K NO DALYS – KAULAI.
KOD L A GALIU B GTI? RAUMENYS – M
K NO JUDINTOJAI.
29 puslapis. GRIAU IAI
Tikslas - supa indinti su griau ius sudaran iais kaulais.
vokos: griau iai, kaukol , raktikauliai, ment s, onkauliai, stuburas, dubens kaulai,
rank kaulai, koj kaulai.
iame puslapyje demonstruojami visi mogaus griau iai, o po to vardinami atskiri
kaulai.
Vaikai ne tik susipa ins su kaul pavadinimais, bet ir perskaitys kam jie
reikalingi.
30 puslapis. KIE IAUSIOS M
K NO DALYS – KAULAI
Tikslas - supa indinti su kaulo sandara, kaip tarpusavyje sujungti kaulai ir kam to reikia.
vokos: antkaulis, tankioji kaulo med iaga, akytoji kaulo med iaga.
Vaikai neturi galimybi pamatyti, i ko sudaryti kaulai, tod l iame puslapyje
nupie me vidin kaulo sandar ir nuorodomis parod me, kad jis ne vienalytis, o
sudarytas i skirting med iag .
Kaip sujungti tarpusavyje kaulai ir kam to reikia, parod me, nupie kojos kaulus
ir kelio s nar . Vaikai pasteb s, kad kaulai ne palaidi, o sujungti tam tikromis jungtimis.
iame puslapyje jie gal s nuspalvinti kaul , s nar , pagal pie inius atkurti savo kelio
nar .

31 puslapis. KOD L A GALIU B GTI?
Tikslas - supa indinti su raumenimis, kaip ir kur jie i sid st m
k ne, kas juos
stiprina.
voka - raumenys.
Kad parodytume, kas padeda jud ti, nupie me berniuk . Akcentavome, kaip
sid st jo raumenys aplink kaulus visame k ne.
dami
pie in , vaikai gal s
steb ti, kaip ir kur prisitvirtin raumenys, gal s palyginti juos su pauk io (nupie ti
pauk ) raumenimis. Be to, mokiniai orientuojami kasdien daryti mank , sportuoti,
daugiau vaik ioti, nes tik tada j raumenys bus stipresni.
32 puslapis. RAUMENYS – M
K NO JUDINTOJAI
Tikslas - supa indinti su raumens sandara, funkcijomis.
vokos: sausgysl , jungiamojo audinio pl vel , raumenin s skaidulos.
iame puslapyje, nupie berniuk , dar kart parodome, kaip i sid st apie
kaulus raumenys. Kad vaikai geriau sivaizduot , kaip atrodo raumuo, nupie me
raumens dal ir su ym jome, i ko jis sudarytas. Kad i siai kintume, kam reikalingi
raumenys, nupie me rank ir parod me, kaip kei iasi raumuo, keliant ir nuleid iant
kamuol . T vaikai gal s pasteb ti ir patys, keldami savo rankas. Jie matys, kaip dirba
raumenys, keliant knyg , kamuoliuk ir pan. Su inos, kad susitraukdami ir i sitiesdami
raumenys pagal m
nor lanksto rankas, liemen , kojas. Be j pagalbos negal tume ne
tik vaik ioti, bet nepajud tume i vietos. iame puslapyje jie gal s raumenis spalvinti.
6 TEMA. MANO IRDIS. IRDIES SANDARA. IRDIES DARBAS. IRDIS
VARIN JA KRAUJ . KRAUJAS. ORGANIZMO KOVA SU MIKROBAIS.
33 puslapis. MANO IRDIS
Tikslas: supa indinti su irdimi, kaip ji atrodo ir kur yra.
puslap prad jome klausimu, kas tuksi kair je kr tin s pus je? Pateik me
atsakym , kad tai irdis. Vaikai patys gal s surasti irdies viet , pajusti vienas kito ir savo
irdies plakim .
Nupie me, kaip atrodo irdis, para me, kokio dyd io. Vaikai, pasitelk io
puslapio informacij , ne tik su inos apie tai, kur yra irdies vieta, bet gal s j ir
nuspalvinti. Su inos, kad irdis yra tu iaviduris, i raumens sudarytas organas.
34 puslapis. IRDIES SANDARA
Tikslas - supa indinti su irdies sandara, funkcijomis, kaip varin jamas kraujas.
vokos: de inysis prie irdis, de inysis skilvelis, pertvara, kairysis prie irdis, kairysis
skilvelis, kraujas.
iame puslapyje rodome, i koki dali sudaryta irdis. Tod l ird nupie me
kaip atidaryt skrynel ir vardinome irdies vidaus ertmes. Vaikams paliekame galimyb
pasekti kraujo pritek jim
ird ir i tek jim i jos. Kraujas pradeda tek ti nuo
de iniosios irdies pus s per plau ius ir baigia savo keli kair je pus je. keli ir ird
mokiniai gal s nuspalvinti.
Puslapio pabaigoje pateikiame praktin u duot . Vaikai skai iuos, kiek kart
irdis plaka per 1 min., kai stovi ramiai, kai sportuoja.
35 puslapis. IRDIES DARBAS
Tikslas - supa indinti mokinius su irdies darbu.
voka - kraujagysl s.

iame puslapyje nupie me plakat su u ra u “ IRDIS – TAI MA AS
SIURBLIUKAS”. Berniukas sivaizduoja siurbliuk ir i siai kina, kaip jis veikia. Kad
mokiniai suprast , kaip veikia irdis, nupie me didel mogaus fig , kurios centre
irdis, ir i jos i si akojusias kraujagysles. Parod me, kad kraujagysl s yra nevienodos,
bet nepateik me j pavadinim .
iame puslapyje vaikai su inos, kad irdis ne tik varin ja krauj kraujagysl mis,
bet gal s ir nuspalvinti jas.
36 puslapis. IRDIS VARIN JA KRAUJ
Tikslas - parodyti, kaip kraujas kraujagysl mis nuteka kiekvien k no dal .
Spalvindami iuos kelius, vaikai gal s steb ti, kad kraujas i teka i vienos irdies
pus s, o sugr ta kit , kad tas kelias nevienodas (vienas ilgesnis – nuo irdies apatines
gal nes, kitas trumpesnis – nuo irdies galv ).
is puslapis tvirtina inias apie irdies darb ir suteikia galimyb patiems
vaikams pasekti, kaip kraujas teka kraujagysl mis.
37 puslapis. KRAUJAS
Tikslas - supa indinti su kraujo sandara, koki kraujo k neli yra daugiau.
vokos: eritrocitai, leukocitai, trombocitai.
puslap prad jome parodydami, kad susi eidus buityje, da nai teka kraujas.
Kod l kraujas raudonas, i ko jis sudarytas, kur jis teka, mergait perskaito i knygos. Be
to, nupie me, kaip atrodo kraujas
rint j pro mikroskop . Kraujo vaizd ,
rint pro
mikroskop , vaikai mato pie inyje, kur vardinti eritrocitai, leukocitai, trombocitai. Be to,
para ome, kokios spalvos eritrocitai ir leukocitai. Vaikai kraujo k nelius gal s
nuspalvinti.
38 puslapis. ORGANIZMO KOVA SU MIKROBAIS
Tikslas - supa indinti vaikus, kaip organizmas kovoja su mikrobais.
voka - antik niai.
Vaikai jau yra susipa in su kraujo sandara. iame puslapyje ai kinamasi, kam
reikalingi baltieji kraujo k neliai. Vaikai yra susi eid ir mat kraujo la us, us, p lius.
Tod l pie inukais pavaizdavome leukocit kov su mikrobais, kai aizda atvira ir
mikrobai ver iasi j . K veikia leukocitai, kaip jie naikina – ryja mikrobus, kas atsitinka
su leukocitais, kai jie va, kada susidaro ir nukrenta as.
iame puslapyje vaikai gal s sekti vis keli nuo aizdos iki
o, gal s spalvinti
iuos pie inius.
7 TEMA. PLAU IAI. KV PAVIMAS
39 puslapis. PLAU IAI
Tikslas - supa indinti, kur yra plau iai ir kaip oras patenka juos.
vokos: burna, nosis, trach ja, plau iai.
Puslapio prad ioje si lome atlikti eksperiment - pamatuoti centimetrine juostele
kr tin , kv pus ir i kv pus or . Po to vertinti, kod l pakito kr tin s apimtis. Kad
vaikams b
ai ku, pro kur ir kaip patenka oras plau ius, nupie me didel mogaus
fig
ir su ym jome oro keli : per nos kv ptas oras keliauja trach ja ir patenka
plau ius. Tod l kv pus kr tin padid ja, o i kv pus i plau or – kr tin suma ja.
iame puslapyje vaikai gal s atlikti eksperiment , matuodami vienas kito kr tin s
apimt centimetru, gal s nuspalvinti oro keli plau ius.
40 puslapis. KV PAVIMAS

Tikslas - supa indinti, kas lemia kv pavim .
Puslapis skirtas eksperimentams ir praktin ms u duotims. Vaikai mokomi, kaip
skai iuoti kv pimus. Skai iuoti, koks kv pavimas yra ramyb s b senos ir b gant, kiek
kart kvepia 10 met ir kiek 3 met vaikai.
8 TEMA. VIR KINIMAS.
IS MAISTAS SVEIKATAI NENAUDINGAS.
PILNAVERTIS MAISTAS. M
MAISTAS.
41 puslapis. VIR KINIMAS
Tikslas - supa indinti, kas smulkina maist (dantys). Primename, kas jau ia skon
(lie uvis), kaip keliauja maistas.
vokos: dantys, stempl , skrandis, arnos.
Vaikai jau ino, kad maisto skon jau ia lie uvis, kramto maist dantimis. O
da niausiai galvoja, kad maistas i burnos keliauja pilv . Nor dami atskleisti, kur
keliauja maistas, nupie me didel mogaus fig
ir kvadrat lyje padidinome skrand ir
arnas, kad geriau matyt si, kas yra pilve ir kaip keliauja maistas.
Vaikai ne tik susipa ins su maisto keliu ir organais, bet ir gal s atlikti
eksperiment , nuspalvinti organus, prisimins apie lie uv ir gal s atsiversti puslapius
“Skonio organas – lie uvis”.
42 puslapis. IS MAISTAS SVEIKATAI NENAUDINGAS
Tikslas - parodyti, nuo kokio maisto vaikai tampa stori, nejudr s.
Vaikai labai m gsta saldumynus, retai valgo dar oves. Tod l per pie inius
parod me, kaip atrodo berniukas, valgantis saldumynus. Jam sunku vaik ioti,
prakaituoja. Nu s pasisverti, galvojo, kad svarstykl s sugedo, nes sv daugiau nei kiti
vaikai. Si lome atlikti praktin u duot . Vaikai gal s lyginti, kiek jie sveria, kuris
daugiau, kuris ma iau ir kartu ai kintis, kuris daugiau ar ma iau valgo saldumyn . Lape
paliekame vietos, kur jis gal s ra yti savo svor .
43 puslapis. PILNAVERTIS MAISTAS
Tikslas - supa indinti su maisto produktais, kuriuos reik valgyti kasdien.
voka - pilnavertis maistas.
iame puslapyje prie ingai nei … puslapyje, nupie iame visus vertingus maisto
produktus. Pateikiame praktin u duot . Sugrupavome maisto produktus 4 grupes ir
su ymime g s lapus. Kiekviename g s lape vaikui reikia pa ym ti tuos maisto
produktus, kuriuos valgo kasdien, ir suskai iuoti, koki produkt i nupie
vaikas
valgo daugiausia. Jie gal s palyginti tarpusavyje, kas sveikiausiai maitinasi, su inos, kaip
skirstomi maisto produktai, gal s juos nuspalvinti.
44 puslapis. M
MAISTAS
Tikslas - pad ti suprasti, kam reikalingas maistas.
Pie iniais atskleid iame pagrindines savybes ir parod me, kam reikalingas
maistas:
1.Augti.
savyb si lome patikrinti, i matuoti savo
, palyginti, koks buvo met
prad ioje ir koks dabar.
2.B ti stipriam.
savyb si lome patikrinti, kiek vaikas gali pakelti svorio viena ranka
arba suspausti dinamometru. Dar galima aptarti, palyginti kaip greitai praeitais metais
vaikai b go, numet kamuoliuk , o kaip tai sek si daryti iais metais.
3.B ti sveikam, linksmam, valiam. ias savybes si lome aptarti pasiteiraujant vaik
nuomon s.

9 TEMA. INSKTAI. LAPIMO ALINIMAS. INKSTAI
45 puslapis. INKSTAI
Tikslai: supa indinti su lapimo alinimo organu, kas kenkia inkstams.
vokos: inkstai, lapimtakiai, lapimo p sl .
Pie iniu ir tekstu parodome, kas atsitinka berniukui, kai jis stipriai pas do maist ,
po to geria daug vandens. Tada jam skauda nugar . Kas pa alina vanden ir druskas,
rodome jau nupie dami berniuko ir mergaites fig ras. lapimo alinimo organus
padidinome, apibr me kvadrat lyje, kad geriau matyt .
iame puslapyje sudaroma galimyb ne tik susipa inti su lapimo alinimo
organu, bet ir pakartoti, kuo skiriasi berniukas nuo mergait s.
46 puslapis. LAPIMO ALINIMAS
Tikslas - siek me supa indinti, kur susidaro lapimas.
Nupie me inkstus, lapimtakius, lapimo p sl ir rodykl mis parod me, kaip
kraujas su nereikalingomis med iagomis teka pro inkstus, o varus kraujas gr ta bendr
kraujotak . Nereikalingos med iagos ir vanduo teka lapimo p sl , o i ten pa alinamas
k no. Kad b
ai kiau, nupie me berniuk , i ry kinome inkstus ir nurod me rodykle.
Vaikai su inos, kur yra de inysis, o kur kairysis inkstas, gal s juos nuspalvinti.

