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	 1.2	 ���������� ��������������������	����������
Žemėje gyvena daugybė įvairių gyvųjų organizmų. 

Kad būtų paprasčiau ir suprantamiau, mokslininkai 
juos skirsto į grupes – grupúoja (1 pav.). Norint su-
grupuoti, reikia ištirti organizmų sandarą, nustatyti 
giminystės ryšius ir kitus svarbius bruožus. Šie bruo-
žai ir lemia, prie kurios grupės priskiriamas organiz-
mas.

Gy�ū���	��	����l��?

Dvi didelės tau gerai pažįstamos organizmų grupės 
yra gyvnai ir augala. Jau žinai, kad jie juda ne-
vienodai. Bet tai – ne vienintelis skiriamasis bruožas. 
Yra ir kitų labai svarbių skirtumų.

Augalas puikiai gali augti pasodintas dirvoje, jei 
pakanka šviesos, vandens ir oro (2 pav.). Tokiomis 
sąlygomis be maisto paliktas gyvūnas žūtų. Gyvūnai 
turi ėsti, kad išliktų gyvi. Augalai minta kitaip. Sau-
lės šviesoje iš oro ir vandens jie patys gaminasi mais-
tą. Tai – svarbiausias augalų ir gyvūnų skirtumas.

Gy�ūnai

Gyvieji organizmai, galintys gana greitai judinti 
visą kūną. Ėda augalus arba kitus gyvūnus.

A���lai

Gyvieji organizmai, labai lėtai judinantys pavienès 
dalis. Saulės šviesoje iš oro ir vandens patys gaminasi 
maistą.

Organizmai skirstomi į keturias pagrindines 
grupes: gyvūnų, augalų, mikroorganizmų ir gry-
bų. Gyvūnų grupė dalijama dar smulkiau. Kauli-
nius griaučius turintys gyvūnai vadinami stubu-
riniais, neturintys – bestuburiais.

	 1.   kokias grupes skirstomi organizmai  Kurie   kokias grupes skirstomi organizmai? Kurie 
bruožai tai lemia?

	 2. Tarkime, mažas tavo brolis rado drugelį. Jis Tarkime, mažas tavo brolis rado drugelį. Jis 
sako, jog tai gėlė, o tu žinai, kad gyvūnas. 
Paaiškink, kaip augalą atskirti nuo gyvūno.

	 3.   pav. pavaizduotus gyvūnus suskirstyk į   pav. pavaizduotus gyvūnus suskirstyk į 
stuburinius ir bestuburius.

	4. Pasidalykite į grupes po du mokinius. Pasidalykite į grupes po du mokinius. 
Paeiliui per minutę išvardykite kuo daugiau 
stuburinių, paskui – bestuburių gyvūnų. 
Kas išvardijo daugiau?

Gyvūnai Augalai Mikroorganizmai Grybai

Minta augalais ar kitais gy-
vūnais. Gana greitai juda.

Maistą gaminasi patys. 
Žali.

Galima pamatyti tik pro 
mikroskopą.

Minta maisto produktais, 
organizmų liekanomis.

1 pav. Svarbiausios organizmų grupės. 

3 pav. Kai kurių gyvūnų rentgeno nuotraukos. 
Rentgeno spinduliai lengvai prasiskverbia pro 
minkštąsias kūno dalis, o kaulai juos sulaiko, 
todėl nuotraukose puikiai matomi.

2 pav. – Aš jaučiuosi puikiai! O kaip tu, žmogeli?

Ne�	����lai, nei gy�ūnai

Nemažai organizmų nepriskiriami nei prie gyvūnų, 
nei prie augalų. Mažiausi gyvieji organizmai vadina-
mi mikroorganzmais (graikiškai mkros – mažas). 
Jų galima pamatyti tik pro didinamąjį stiklą arba 
mikroskòpą. Prie mikroorganizmų priklauso bakte-
rijos, virusai ir kiti smulkūs organizmai. Dar viena 
nemaža organizmų grupė – grỹbai. Jie minta maisto 
produktais, žuvusių organizmų liekanomis.

Gyvūnų, augalų, mikroorganizmų bei grybų gali-
ma rasti ir miške, ir kūdroje, ir dirvoje. Dykumoje, 
kalnuose, net tavo namuose dažniausiai gyvena arba 
auga visų šių organizmų grupių atstovų.

Gy�ū���	�entgeno	��ot���ko�

 sižiūrėk į   pav. pateiktas gyvūnų reñtgeno nuotrau-
kas. Jose matyti, kad vieni turi kaulus ir stuburą, kiti 
neturi. Pagal šį bruožą gyvūnai skaidomi į dvi mažesnes 
grupes: stuburinius ir bestuburius gyvūnus.

St�b�������	�y�ūnai 

Turi tvirtus kaulinius griaučius, kurie yra patiki-
ma atrama, saugo nuo pažeidimų gležnus vidaus or-
ganus ir padeda judėti. Visi stuburiniai turi iš dauge-
lio mažų kauliukų sudarytą stuburą.

Be�t�b�����	�y�ūnai

Būna įvairių formų ir dydžių. Daugumos kūnas 
minkštas. Nė vienas bestuburis neturi kaulinių griau-
čių ir stuburo. Kai kurių kūnus saugo kietos kriau-
klės, kitų – ištisiniai šarvai.

žmogus

voras raktažolė

eglė
bakterija

virusas

piengrybis

pelėsis

elniavabalis

aštuonkojis

ešerys

kiškis šliužas

balandis
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Medžiagos

Gamtinės
Dirbtinės organinės

neorganinės 
gyvūninės augalinės 
Vilnos
..........

Linas
..........

Vanduo
..........

Guma
..........

	 1.                                                                                       
gui        g   n    y     f  m   T g   
   p   ,                 ,    p     , iš        
m     g   (   m     gų) p g min    

	 2. Išv   y              ngų f  mų, b   iš     
p č    m     g   p    y            

	 3. Ap                 v    š    n       n    
 y , iš     ų     m     gų 

	4. Išv   y  sp     inv n    ų           ,      ms 
p g min   n           b  n   m     g   

Medžiagos skirstomos pagal kilmę

A    n  ,     v  n nis m gz  nis        n   nu 
m gz    iš  v    v  nų? Ši m     g  v   n m  v  n   
Linin        n          mi iš p   š  ,       g   
n m   iš   g      n      bų  Ap  n  mus y   n  
m     m     gų,       ų iš gyv nų      g  ų  T   
gyvninės   b  augalnės m     g    D   g      
v   n m   orgãninėmis             iš gyv      g m 
     V n   ,   m nys,                      m       
   p p     n  mi g m      T č    š    m     g   
         n  iš   g nizmų,     y   min     n  ,   b  
     p – neorgãninės  V     g m      p  n  m   
m     g   v   n m   gamtnėmis m     g m    
      , p p    ų, gum     p         m n   g min    
p  y   Šių m     gų g m     n     ,           v    
n m   dirbtnėmis 

 2.1 I�� ko pagami�ti daiktai�
 ko pagami�ti daiktai� ko pagami�ti daiktai�
Iš     p č    m     g   g    b    g min mi  v      

         P vyz     , p     ,             b     n     
   n        b n  g     n     Iš š   m      g min mi 
             sm             :   v       , vinys, v    
   ,           sm  g       Visi           ng   f  m  , 
b   iš     p č    m     g   (3 p v ) 

P            4 p v  F   g  fi     – v  n p       , 
  č        iš m    , p       , m                 T  gi 
p n š    f  m           g   m  g min   iš       ngų 
m     gų 

D       g    b    p    y    iš v  n          ų m  
    gų  P vyz     , b    ms g min          n      
m    n  , b            , g         P p      p  š      
g min mi iš m         g  f   

D  n       m ,        b      p       iš m     g    
Iš m     gų siuv m     p    yn ,           ,      
        K     n       b          „m     g “    š    
    n ,          T č    m     nin    š  m         
                     šmę 

Medžiagos tavo �amuose

T v    mb  y   y      gyb   v    ų      ų 
(2 p v )  Visi     iš    n    p    y    P vyz     , 
b      p g min   iš m     ,  nyg ms sp     n   p  
n        p p         p  ving   „L g “         y   
p       n  ,       nis     m b     – g     nis,   b     
n   – gumin    M     nin    p    y ų,       v       
    p g min   iš       ngų mẽdžiagų  T  gi iš m      
gų y        y   visi  p  n  mus    n ys        ,    p 
p        g nizm   

Laikotarpis Pradžia Radiniai
A m ns 
 m    

10 000 m  ų 
    K  

A m nin          ų 
 n g     ,    v     , 
        , g  m       

Ž  v     
 m    

1600 m  ų 
    K  

Ž  v   n    p p  š    , 
   v   ,    g      

G        
 m    

500 m  ų 
    K  

G     n    p      , y   , 
      ų  n g     ,      
g     ,     v     

4 pav. Forma panaši, tačiau medžiagos skiriasi.

D            g nizm        y   iš  v    ų 
m     gų  P g      mę            m     g m  n   
      b  n    G m  n   m     g         m   
    sm       –     g nin      n   g nin  ,   
  g nin   –   gyv nin        g   n   

Medžiaga rodo amžių

  n     pãv          n   n ys m     nin    š     
 m nių     ų   n      n  ų, gin  ų    p p  š  ų  Jų 
m  ų p    v             p  g     m          Š        
n    p          n   ,    p  n  č    gyv n   m n   

M  ų p    v       n   ms g min   n           
    m      n m   m     g    P g       m     nin 
     m n                                pius,            
sv  b     ų m     gų p v   nim   

3 pav. Visi šie įrankiai ir smulkūs daiktai pagaminti iš 
geležies.

2 pav. Mūsų namuose yra iš įvairių medžiagų pagamintų 
daiktų.

7 pav. Lietuvos istorijos laikotarpiai.

6 pav. Akmens amžiaus titnaginiai (A) ir geležies 
amžiaus geležiniai (B) strėlių antgaliai.

1 pav. Medžiaga ir audinys – ne tas pats.

A

B

5 pav. Medžiagų skirstymas pagal kilmę.
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Žmogus jaučia šilumą ir šaltį. Bet, norint tiks-
liau išmatuoti temperatūrą, naudojamas termo-
metras, kurio skalė sugraduota Celsijaus laips-
niais. Šios skalės atskaitos taškai: ledo lydymosi 
(0 °C) ir vandens virimo temperatūra (100 °C).

Skalės padala, ties kuria sustoja termometro skys-
tis, rodo objekto temperatūrą. Kuo aukščiau pakyla 
termometro skystis, tuo ji aukštesnė. Temperatūra 
matuojama Cesijaus laipsniais. Rašoma – °C.

Celsijaus skalė

Mūsų naudojama temperatūros skalė pavadinta jos 
atradėjo Ánderso Cesijaus vardu. Skalę moksli-
ninkas sudarė remdamasis vandens savybėmis. Ledo 
lýdymosi (tirpimo) temperatūrà šioje skalėje pažy-
mėta 0 °C, o vandens virmo temperatūrà – 100 °C 
(1 pav.). Atstumas tarp šių padalų padalytas į 100 ly-
gių dalių. Taigi tarpas tarp dviejų brūkšnelių atitinka 
1 laipsnį Celsijaus.

Naudojantis šia skale, galima išmatuoti temperatū-
rą nuo 0 °C iki 100 °C. Aukštesnėms ir žemesnėms 
temperatūroms matuoti skalė gali būti pratęsiama. 
Jei temperatūra žemesnė už 0 °C, prie skaičiaus ra-
šomas minuso ženklas, pavyzdžiui, –4 °C. Sakome: 
minus keturi laipsniai Celsijaus.

Temperatūros diagrama

Temperatūros matavimo rezultatus galima pateikti 
lentelėje. O kaip tai padaryti vaizdžiau? Gali, pavyz-
džiui, piešti termometrus, tačiau tam sugaiši daug 
laiko. 2 pav. matai kaitinamo vandens temperatūros 
kitimo duomenis, pavaizduotus paprasčiau – stulpeli-
ne diagrama.

2 pav. Stulpelin��� te�pe�at����� �ia��a���� ��ai���a��.��� te�pe�at����� �ia��a���� ��ai���a��.�� te�pe�at����� �ia��a���� ��ai���a��.����� �ia��a���� ��ai���a��.���� �ia��a���� ��ai���a��.���a��.��a��.1 pav. Cel��ijau�� ��kal��� at��kait��� 
taškai: le�� l�������i i� 
van�en�� vi�i�� te�pe-
�at��a.

	 1. Išvardyk kelis atvejus, kai itin svarbu žinoti 
temperatūrą.

	 2. Temperatūra – ne obuolys ir ne lėktuvas, to-
dėl lyg ir negali kristi arba kilti. Kaip manai, 
iš kur atsirado posakiai „temperatūra kyla“, 
„temperatūra krinta“?

	 3. Kas atsitinka vandeniui, kai jo temperatūra 
nukrinta iki 0 °C ar pakyla iki 100 °C?

	4. Kaip žymima žemesnė nei 0 °C temperatūra?

	3.2  atuojame temperatūr  atuojame temperatūr 

Termometras – prietaisas temperatūrai matuoti

Žmogaus temperatūros pojūtis nevienodas: pri-
klauso nuo to, ar kūnas buvo įkaitęs ar atvėsęs. Štai 
kodėl atrodė, kad kairė ranka kaista, o dešinė – šąla, 
kai per bandymą abi rankas panardinai į drungną 
vandenį.

Tavo oda ne visada teisingai „praneša“ objekto 
temperatūrą. Norint tiksliai ją išmatuoti, naudojamas 
matavimo prietaisas – termomètras. Labiausiai pa-
plitę skỹsčio termomètrai. Įvairiems bandymams 
atlikti dažniausiai naudojamas mokyklinis laborato-
rinis skysčio termometras.

. Rankos apgavikės
Į vieną dubenį įpilk labai šilto, į kitą – šalto, į 

trečią – drungno vandens. Įkišk kairę ranką į du-
benį su šaltu, o dešinę – su šiltu vandeniu. Kelias 
minutes palaikyk. Paskui abi rankas panardink į 
dubenį su drungnu vandeniu. Ką jauti?

Kaip teisingai išmatuoti temperatūr ?

• Termometro rezervuarą panardink į skystį, kurio 
temperatūrą matuoji.

• Panardintą termometrą laikyk tol, kol skystis 
vamzdelyje nustos judėti.

• Temperatūrą nustatyk neištraukęs(-usi) 
termometro iš skysčio.

• Statmenai žiūrėk į tą skalės vietą, ties kuria 
sustojo termometro skystis.

Stiklinis korpusas saugo viduje esančias 
termometro dalis.

Plonasis vamzdelis. Juo kyla ir leidžiasi 
termometro skystis.

Skãlė susideda iš daugelio brūkšnelių, 
tarp kurių atstumas vienodas. Kas penktas 
brūkšnelis ilgesnis, prie kas dešimto parašy-
tas skaičius.

Termometro skystis. Jo pripildytas rezer-
vuaras. Šis nudažytas skystis šildamas ple-
čiasi, o vėsdamas traukiasi, todėl gali kilti 
arba leistis stikliniu vamzdeliu.

Rezervuãras pripildytas termometro skys-
čio ir sujungtas su plonuoju vamzdeliu.

Laboratorinis termometras

šiltas drungnas šaltas
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3 pav. Vaiko ir suaugusiojo dantys.

pieniniai
dantys

kandžiai
iltiniai dantys
kapliai
krūminiai dantys

Išdygsta (metai)

nuolatiniai
dantys

1/2

1

11/2

2–3

6–7
8

12

10

6

14

17–20

	 1.                                            Kaip manai, kuo                            
d    ?

	 2. V  d  dy       ū    savo dantis. Rask 
             ūšis. N   dyk, kuo             
kam        š   dantys. Suskaičiuok,           
d    .       iš    d            ?

	 3. Kod l kai           l d            il      
d      o pl š ū   iltys aš         did l  ?

	4. S         kl      d       ą „Kaip      ū     
dantis?“.

Kam reikalingi dantys?

Įsivaizduok: tau            yti visą obuolį! T      -
siai     vy   . Tačiau             dantis. Jais su-
smulkina maistą, tada l   viau    yti.

Žmogaus dantys

P     ū    į v  d  dį. Tavo dantys    visi v    di – 
         dydis, f     (2 pav.). P          vadinami 
kandžias. J   panašūs į kaltukus           maistui at-
kąsti. Aš       ltiniais dantimis,   ba ltimis, mais-
tas atpl šiamas. Ž      š   dantys   labai sv  būs. 
Kaplia    krminiai dantys      pl     į pav  š  . 
Jais susmulkinamas               maistas.

6.7 Dantys

1 pav. Dantys susmulkina maistą.

Dantų kaita

Kūdikis        b  d    . P        ima kaltis tik 
po      čio (3 pav.). Iki            išdy     visi 20 
peninių dantų.

Moksl  vio    dikaulis     kas did                
vaiko    toliau     . Tod l mokyklinio         vaikams 
     d da d     kaita. Ima dy          dantys,       pa-
     stumia          . Š   ima klib       po      laiko 
iš       (4 pav.). Taip iki 12                      iš 
l         čia did     nuolatniai dantys.

S    ę             32 dantis. Tu, aišku,      ma-
    . Visi nuolatiniai dantys išdy     iki 20     .

D          duol    kaip            ū   l  ę      -
nius dantis    čia į nuolatinius.

Forma ir dydis

D     f        dydis   do, kuo minta    duolis 
(5 pav.). Štai pl š ū   labai did l      aš      iltys 
(6 pav.). Jomis  yvūnai       bia                bį. 
A   l d    iltys   did l     ba    visai     . Į    -
kl   panašiais   ūminiais dantimis pl š ūnai „     “ 
aukos    ą. J     dikauliai tv      tod l    lid      į 
šonus. A   l d      ūminiai dantys did      plokš-
čiu pav  šiumi. Jais                linis maistas. 
A   l d       dikauliai paslankūs, tod l   ūminiai 
dantys mala             .
Ž      y   v    dis,     minta įv      maistu: 

          liniais    duktais. Jo dantys        yti to-
kiam maistui    v      nuo kito   d            .

Dramblio iltys
Tai, ką vad      d   blio iltimis, iš         y   

labai padid  ę v  šutiniai kand    . Il      d     
d   bliai         tod l    iltis            bū   vadin-
ti d   lais. J      v  čia       pl šti,          nuo 
pl š ū    kov      su kitais d   bliais.

Ž       dantys y     l    ūš  : kand      il-
tiniai, kapliai      ūminiai. Vaikams iš    d    
išdy               dantys,      v liau      čia 
nuolatiniai. P   l d     f   ą    dydį   lima nu-
statyti, kuo minta    duolis. 4 pav. – Ne bėda, tuoj išdygs nauji!

5 pav. Šuns (plėšrūno), avies (augalėdžio) ir žmogaus dantys.

6 pav. Didelės liūto iltys – plėšraus gyvūno požymis.

šuo avis žmogus

kandžiai

iltis

kapliai ir 
krūminiai

kandžiai

kapliai ir 
krūminiai

kandžiai

iltis kapliai ir 
krūminiai

kandžiai

iltinis dantis

kapliai
ir

krūminiai 
dantys

2 pav. Žmogaus dantų rūšys.
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1. Pagerinti dribsniai

Tau reikės: 2 valgomųjų šaukštų aviži-
nių dribsnių, 2 valgomųjų šaukštų kukurūzų 
dribsnių, 1 nedidelio obuolio, 1 nedidelio ba-
nano, 2 valgomųjų šaukštų razinų, 100 g pie-
no, 1 arbatinio šaukštelio citrinų sulčių.

Obuolį sutarkuok, pusę banano sutrink. Avi-
žinius, kukurūzų dribsnius, razinas, sutarkuotą 
obuolį ir sutrintą bananą sudėk į dubenį ir užpilk 
pienu. Paskanink citrinų sultimis ir gerai išmai-
šyk. Masę padalyk į 2 porcijas. Ant paviršiaus 
sudėk kitą gręžinėliais supjaustytą banano pusę.

Sveiko maisto receptai Išbandyk!

3. Bananų pienas

Tau reikės: pusės banano, 1 arbatinio šaukš-
telio citrinų sulčių, 200 g pieno.

Bananą gerai sutrink, paskanink citrinų sulti-
mis. Masę užpilk pienu ir gerai išmaišyk.

2. Varškė nuo gripo

Tau reikės: 100 g varškės, 2–3 skiltelių čes-
nako, 1 valgomojo šaukšto grietinės, džiovintų 
arba sūdytų krapų.

Ištrink varškę su grietine. Įdėk tarkuoto česna-
ko, žiupsnelį krapų. Viską gerai išmaišyk. Tepk 
ant juodos duonos ir valgyk.

4. Vaisių ir uogų desertas

Tau reikės: pusės banano, obuolio ir kriau-
šės, 1 kivio, nedidelės kekės vynuogių, 100 g 
jogùrto.

Bananą, obuolį ir kriaušę supjaustyk, sudėk į 
indelį. Įberk vynuogių ir užpilk jogùrto.
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JavaiŽinynas

Kviečiai
Lietuvoje daugiausia auginama žieminių 

kviečių, mėgstančių derlingą žemę. Sumalus 
grūdus, gaunamos kruopos, miltai ir slenos. Iš 
kvietinių miltų kepama balta duona, bandelės, 
sausainiai, gaminami makaronai. Sėlenomis daž-
niausiai šeriami gyvuliai.

Rugiai
Šie žieminiai javai mėgsta ne tokias derlingas, 

smėlingas dirvas. Jų stiebai užauga net iki 2 m 
aukščio. Ruginiai miltai yra tamsesni už kvieti-
nius. Iš jų daugiausia kepama juoda duona. Ji ge-
riau išlaiko drėgmę, todėl ilgiau nei balta išlieka 
šviežia.

Avižos
Vasariniai javai. Jų žiedai išsidėstę ant ilgų 

ir plonų kotelių. Grūdai daugiausia naudoja-
mi arklių pašarui ir paukščių lesalui. Iš jų taip 
pat gaminami avižiniai dribsniai, sausainiai. Iš 
dribsnių paruošta košė maistinga ir labai lengvai 
virškinama. Minkštus avižų šiaudus žiemą noriai 
ėda gyvuliai.

Miežiai
Bene atspariausi žemai temperatūrai ir saus-

rai javai. Lietuvoje dažniausiai auginami vasa-
riniai miežiai. Stiebo ilgis siekia iki 1 m. Grūdai 
naudojami gyvulių pašarui, paukščių lesalui, 
alui daryti. Miežinių miltų dedama į padažus, 
sriubas. Iš susmulkintų grūdų gaunamos perlinės 
kruopos, liaudiškai – grucė.

• Žiedynas – šluotelė.
• Akuotų nėra.
• Grūdai pailgi.

• Žiedynas – varpa.
• Akuotai – pusės varpos ilgio.
• Grūdai ilgi, skridinio pavidalo.

• Žiedynas – varpa.
• Akuotai trumpi arba jų visai nėra.
• Grūdai apvaloki, jų galiukai padengti trum-

pais plaukeliais.

• Žiedynas – varpa.
• Akuotai ilgesni už varpą.
• Grūdai pailgi, ovalūs.
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Kai dantys išauga kreivai
Kartais nuolatiniams dantims pritrūksta erdvės ir jie 

išauga netaisyklingai. Nuo 8 iki 12 metų yra palankiausias 
laikas atstatyti dantis į vietas, todėl kreipkis į gydytoją. Jis 
apžiūrės tave ir, jeigu reikia, pritaikys dantis suveržian-
čius įtaisus: kabès arba plokštelę. Per kelerius metus jie 
pastums dantis į vietas.

Kãbės yra viela sutvirtintos metalinės arba keraminės 
svaržos. Dantų plokštelė gaminama iš plastiko ir metali-
nės vielos. Ji išimama, o kãbės – neišimamas įtaisas.

Sveiki dantysPatarimai

Dantų priežiūra
Jei nori turėti sveikus dantis, privalai juos nuolat tinka-

mai prižiūrėti. Žemiau matai keletą svarbiausių priežiūros 
taisyklių.

1. Valyk dantis dukart per dieną: 
rytą po pusryčių ir vakare prieš 
miegą. Kai vakare išsivalai dan-
tis, daugiau nevalgyk ir negerk 
saldžių gėrimų.

2. Įsigyk patogų, kokybišką vidu-
tinio kietumo dantų šepetėlį. Kai jo 
šereliai išsiskės (maždaug po trijų 
mėnesių), pakeisk nauju.

3. Kelis kartus per metus 
apsilankyk pas dantų gy-
dytoją. Jei skauda dantį, 
kreipkis iš karto.

4. Valgyk daugiau pieno produk-
tų, daržovių ir vaisių, o mažiau 
saldumynų. Stenkis mažiau gerti 
saldžių gėrimų.

Kaip valyti dantis?
Dantys valomi 2–3 minutes. Šepetėlį reikia judinti įvai-

riomis kryptimis, atlikti sukamuosius judesius (iliustra-
cijose parodyta rodyklėmis). Ypač svarbu išvalyti giliau 
esančius krūminius dantis. Šepetėlį reikia spausti, tačiau 
ne per stipriai.

Išvalyk priekinį dantų paviršių. 

Išvalyk kramtomąjį kaplių ir 
   krūminių dantų paviršių.

 Išvalyk vidinį kaplių ir     
krūminių dantų paviršių.

Išvalyk kandžių ir iltinių dantų 
   vidinį paviršių. Gerai
   išskalauk burną.

Tarpdančius valyk mediniu dantų krapštuku. Galima 
naudoti ir specialų siūlą. Jo galai apvyniojami ant abiejų 
rankų rodomųjų pirštų ir prispaudžiami nykščiais. Siūlas 
įspraudžiamas į tarpdantį ir švelniai traukiamas palei dan-
ties kraštą.

Ėduonis
Pavalgius burnoje lieka maisto likučių, kuriais minta čia 

gyvenančios bakterijos. Skaidydamos juos, išskiria rūgštį, 
o ši pažeidžia dantis. Iš pradžių dantų paviršiuje gali atsi-
rasti nežymių patamsėjimų. Vėliau tose vietose susidaro 
nedidelės ertmės. Tai dantų ėduonis – viena iš labiausiai 
paplitusių ligų pasaulyje. Ilgainiui ertmė gilėja, dantis 
tampa jautrus. Kai ėduonis pažeidžia gilesnius sluoksnius 
ir priartėja prie nervo, dantį ima smarkiai skaudėti.

Pas dantų gydytoją
Jei dantyje jauti kokių nors pakitimų ar jis tapo jautrus 

karščiui, šalčiui – kreipkis į dantų gydytoją (stomatologą). 
Jis patikrins tavo dantis. Dažnai nieko nejaučiame, o kuris 
nors vienas jau gali būti pažeistas. Dėl to dantis galima 
tikrintis ir keletą kartų per metus. Jei gydytojas anksčiau 
aptiks ėduonį, bus tik geriau.

Ėduonies pažeistą dantį būtina kuo greičiau gydyti. Gy-
dytojas nedideliu grąžtu pašalina pakenktus paviršius ir 
greitai kietėjančia medžiaga užplombuoja ertmę. Nereikia 
baimintis šių procedūrų. Dabar dantys gydomi greitai ir 
beveik neskausmingai.

nedidelis įtrūkimas susidaro ertmė ertmė gilėja ertmė pasiekia nervą

– Ojojoj!
Skauda!

Dantų plokštelė

Kabės

ertmė
grąžtas

plomba
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4. Paskaninta arbata

Daugelis žmonių juodosios arbatos skonį keičia dėdami į ją 
cukraus ir citrinos. Pamėginkite ir jūs taip padaryti.

Jums reikės: 1 litro šiltos juodosios arbatos, 
matavimo stiklinės, 2 puodukų, cukraus, citrinų 
sulčių, valgomojo šaukšto ir arbatinio šaukštelio.

Į puodukus įpilkite po 100 g arbatos. Įberkite cukraus, įpilki-
te citrinų sulčių ir gerai išmaišykite. Atsiminkite, kad į nubrauktą 
arbatinį šaukštelį telpa 6 g cukraus ir 5 g citrinų sulčių. Į valgomą-
jį šaukštą – atitinkamai 24 g ir 20 g. Ragaukite ir pildykite lentelę. 
Dar įberkite cukraus ir įpilkite sulčių. Šitaip pasidarykite skaniausią 
mišinį.

Nr. Įberta cukraus 
(gramais)

Įpilta citrinų sulčių 
(gramais) Skonis

1 6 20  Beveik nesijaučia citrinos skonio
2

Parenkite pranešimą, kaip buvo gautas skaniausias arbatos, cu-
kraus ir citrinų sulčių mišinys.

Iš arbatos, cukraus, vaisių sulčių ir vandens gaminamas gaivusis 
gėrimas – šaltoji arbata. Parduotuvėje raskite šio gėrimo, pasidomė-
kite jo sudėtimi. Kokių dar medžiagų, be jau išvardytų, yra gėrime?

5. Tirpioji arbata

Parduotuvėje galima nusipirkti tirpiosios citrinų ar-
batos. Ištirpinkite ją šaltame ir karštame vandenyje. 
Ar skiriasi tirpumas?

Namie ar mokykloje galite pasidaryti tirpiosios ar-
batos.

Jums reikės: nedidelio puodo, viryklės, padėklo 
puodui, šaltosios arbatos, valgomojo šaukšto.

Į puodą įpilkite šiek tiek šaltosios arbatos ir pasta-
tykite ant viryklės. Įjunkite ir kartkartėmis pamaišy-
dami nestipriai kaitinkite. 

Neapsiplikykite!

Kai vanduo išgaruos, išjunkite viryklę, nukelki-
te puodą ir leiskite jam atvėsti. Tuomet paragaukite 
rusvų miltelių nuo dugno. Palyginkite jų ir tirpiosios 
arbatos miltelių skonį.

2.6 Projektas „G��������� ���������������� ��������������� �������

1. V����n� ������ – ��š�ny�

Troškulį ypač gerai malšina vaisinė arbata. Tai 
įvairių džiovintų vaisių ir žiedų mišinys. Sausuose 
vaisiuose ir žieduose yra skoninių, kvapiųjų ir dažių-
jų medžiagų. Per tam tikrą laiką jos ištirpsta ir sutei-
kia vandeniui skonį, aromatą bei spalvą.

Jums reikės: vaisinės arbatos mišinio, rašomojo 
popieriaus lapo, pinceto, lupos.

Etiketėje paskaitykite, iš kokių sudedamųjų dalių 
pagaminta vaisinė arbata. Paberkite žiupsnelį mišinio 
ant popieriaus ir išrūšiuokite pagal išvaizdą. Naudo-
kitės pincetu ir lupa.

2. Ž�l��j� �� ju�d�j� ������

Arbata – arbãtmedžio lapų gėrimas. Laukiniai 
arbatmedžiai auga Pietų Ãzijoje. Jie gali būti iki 
30 m aukščio. Lapus skinti patogiau nuo žemų krū-
mų, todėl plantãcijose augalai karpomi ir siekia vos 
1–1,5 m. Skinami tik viršutiniai lapeliai.

Žaliajai arbatai gauti nuskinti lapeliai apdoroja-
mi karštais vandens garais. Tuomet jie išlieka žali. 
Juodoji arbata gaunama vytinant lapelius. Paskui jie 
sukami, spaudžiami, pjaustomi ir kaitinami.

Knijoje arbata buvo geriama jau prieš kelis tūks-
tančius metų. Į Europą arbatžolės atvežtos vos prieš 
tris šimtmečius. Gana greitai arbata tapo populiariu 
gėrimu.

Sužinokite, kuriose šalyse dabar auginama arbata. 
Kaip ji apdirbama ir pervežama? Parduotuvėje pasi-
domėkite, kokiomis arbatos rūšimis prekiaujama. Iš 
kur į Lietuvą atkeliauja arbata? Parenkite pranešimą.

3. K��p už��pl�ky�� �����ą?

Jums reikės: 2 puodukų, juodųjų arbatžolių 
(birių arba pakelyje), šaukštelio, verdančio ir 
šalto virinto vandens, laikrodžio.

Į abu puodukus įberkite po šaukštelį arbatžolių. Į 
pirmąjį įpilkite verdančio, į antrąjį – šalto vandens. 
Po 5 min paragaukite arbatos iš abiejų puodukų. 

Neapsiplikykite!

Palyginkite skonį. Kaip manote, kodėl jis skiriasi?
Arbatžoles plikome, kad iš 

jų į vandenį išsiskirtų kva-
piosios, skoninės ir dažiosios 
medžiagos. Tam žmonės yra 
sugalvoję daugybę būdų. Ko-
kių būdų žinote? Kuo jie geri 
ir kuo blogi? Ant pakuotės 
raskite nurodymų, kiek laiko 
arbatai plikyti siūlo gamin-
tojas. Sužinokite, kaip arbata 
buvo plikoma anksčiau. Pa-
renkite pranešimą apie arba-
tos plikymą.
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1.	 Suskirstyk	žemiau	nurodytus	objektus	į	dvi	gru-
pes:

A.	Gyvieji	organizmai.
B.	Negyvi	objektai.
Automobilis, beržas, katė, lėlė, musė, pienas, 
plastikinė gėlė, samanos, ugnis, žmogus.

2.	Kurie	du	iš	nurodytų	bruožų	būdingi	gyvūnams,	
o	kurie	du	–	augalams:

A.	Gali	lėtai	judinti	pavienes	dalis.
B.	Minta	augalais	arba	gyvūnais.
C.	Gali	gana	greitai	judėti.
D.	Saulės	šviesoje	iš	oro	ir	vandens	patys	gami-
nasi	maistą.

3.	Atpažink	pavaizduotus	gyvūnus	ir	suskirstyk	į	
šias	grupes:

A.	Stuburiniai.
B.	Bestuburiai.

4.	Kurie	iš	nurodytų	gyvūnų	yra	šaltakraujai?
A.	Paukščiai.
B.	Ropliai.
C.	Varliagyviai.
D.	Žinduoliai.
E.	Žuvys.

5.	Čia	pateikta	po	vieną	žinduoliams,	paukščiams,	
ropliams,	varliagyviams	ir	žuvims	būdingą	bruožą.	
Priskirk	juos	prie	tinkamų	gyvūnų	grupių.

A.	Turi	plunksnas.
B.	Kvėpuoja	žiaunomis.
C.	Jauniklius	maitina	pienu.
D.	Oda	sausa	žvynuota.
E.	Kvėpuoja	plaučiais	ir	oda.

6.	 Schemiškai	pavaizduotus	nariuotakojus	priskirk	
prie	vėžiagyvių,	voragyvių	arba	vabzdžių.

1 2 3

7.	Nurodyk	skaičiais	pažymėtų	žiedìnio	augalo	or-
ganų	pavadinimus.

4

3

2
1

8.	Kuris	iš	pateiktų	bruožų	būdingas	tik	žiedìniams	
augalams:

A.	Dauginasi	ne	sėklomis,	o	sporomis.
B.	Lapus	dengia	vandeniui	nelaidus	sluoksnis.
C.	Turi	vandens	pernašos	sistemą.
D.	Sėklos	bręsta	iš	žiedo,	susidariusio	vaisiaus	
viduje.

9.	Kurie	žemiau	išvardyti	žmogaus	bruožai:
A.	paveldėti?
B.	įgyti?
Akių spalva, įdegusi oda, natūrali plaukų spal-
va, strazdanos, šukuosena, tatuiruotė.

Gyvybės įvairovėPasitikrink!
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