
UŽDUOČIŲ KNYGELĖ SMALSIEMS MAŽIESIEMS TYRINĖTOJAMS

BAKTERIJŲ
TRAMDYTOJAI

Spalvink,piešk,
klijuok,pažink



Kiek mikrobų gyvena tarp mūsų?

Pasaulyje gyvena 

7 000 000 000 
žmonių 

5 000 000
000 000 000 000
000 000 000 000

bakterijų

Kur jie slepiasi?

Tokiame mažame 1 cm² bakterijų gali būti tiek pat,
kiek smiltelių pilname smėlio kibirėlyje.

Kurie daiktai yra labiausiai užteršti mikrobais? Iškirpk ir kartu su 
auklėtoja pagal eiles tvarką į tam skirtus langelius sudėliok daiktus 
nuo labiausiai iki mažiausiai nešvaraus. Nupiešk, tavo manymu, kitus 
daiktus, ant kurių galėtų būti labai daug bakterijų.

1. 



klozetas 
200 bakterijų/cm² 

mobilusis telefonas 
4 000 000 bakterijų/cm² 

parduotuvės pirkinių krepšys
110 000 bakterijų/cm² 

klaviatūra 
13 000 bakterijų/cm²

pinigai 
5 000 000 bakterijų/cm²

autobuso turėklai 
86 000 bakterijų/cm²

indų plovimo kempinė 
20 000 000 bakterijų/cm²

1. 



Čia – mikrobas, ten – bacila, užkirsk kelia jų sklidimui.

Iškirpk paveikslėlius ir suklijuok juos tokia tvarka: kaip 
nereikėtų elgtis ir kaip elgiasi bakterijų tramdytojas. 

nesivalo dantų

2. 

valosi dantis

nešvarios rankos 

plaunasi
rankas

prausiasi
kasdien

nosį valo 
rankogaliu

naudojasi nosinaite

įsipila į atskirą puodelį, 
norėdamas atsigerti

dalijasi 
gėrimais iš 
vieno indo 

nesiprausia

čiaudėja į orą 

čiaudėja burną 
užsidengęs ranka
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Mikrobų nebijai, nes ką daryt žinai.

Bakterijų tramdytojai dažnai ir tinkamai plauna rankas. 
Nuspalvink kiekvieną žingsnį ir aptark, kaip taisyklingai reikėtų 
atlikti kiekvieną judesį.
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Kasdien valai dantis, todėl bakterijos tau – ne kliūtis.
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4. 

• Sudrėkink dantų šepetėlį vandeniu.
• Išspausk truputėlį (nedidelį grūdelį) dantų pastos.

• Pradėk nuo viršutinio žandikaulio ir toliausiai esančių 
krūminių dantų.

• Sukamaisiais judesiais nuvalyk 
kramtomąjį dantų paviršių. 

• Kruopščiai nuvalyk liežuvį ir vidinį 
skruostų paviršių. 

• Išskalauk burną.

• Pradėk valyti vidinį dantų  paviršių ir kartok tuos pačius judesius, 
kad dantys būtų valomi ir iš išorės, ir iš vidaus.

• Nusišypsok atspindžiui 
veidrodyje :)

• Valyk kiekvieną dantį šluojamaisiais judesiais, 
nuo dantenų apatinio dantų krašto link. 
Kiekvienam dantukui skirk apie 10 sekundžių. 



Bakterijos tau negrėsmingos, atrodo jos visai žavingos.

Bakterijų tramdytojai kūrybingi, tad nupiešk mikrobą mūsų 
siūlomu būdu.

Atlikimo būdas: užlašink kelis didelius lašus dažų ant popieriaus. Jeigu 
dažai labai tiršti, pridėk porą lašelių vandens. Dabar paimk šiaudelį ir 
stipriai papūsk į visas puses, kad dažai pasklistų. Kuo netvarkingiau, 
tuo geriau :) Štai ir gavai mikrobą. Priklijuok jam judančias akytes ir 
nupiešk veiduką. Prisimink, kad būna ir draugiškų bakterijų, tad  ne visi 
veidukai turėtų būti pikti.

Labai laukiame tavo mikrobų nuotraukų. Siųsti jas gali el. paštu viktorija.zadvornaja@vvsb.lt.

5. 

Priemonės, kurių tau prireiks:

patinkančios 
spalvos skystas 

guašas

šiaudelis

judančios trimatės akytės

klijai

patinkančios 
spalvos 

flomasteris



Muilas, žirklės ir pasta – jie padės tau visada.

Bakterijų tramdytojo pagrindinis ginklas – asmens higienos 
priemonės. Sujunk punktyrines linijas ir sužinok, kokios jos.
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Jei kenkėją atpažinsi, tai nesunkiai apsiginsi.

Bakterijų tramdytojas pažįsta savo priešus. Sužinok, kaip atrodo 
plika akimi nematomi mikroorganizmai, ir nuspalvink juos. Paskai-
tyk su auklėtoja ir sužinok apie juos daugiau. 

Utėlė
Vabzdys parazitas, mintantis krauju. Utėlė 
yra smulki, besparnė, plokščia, nepastovios 
kūno spalvos. Kojų nagais utėlė įkimba į plauką 
ar audinį ir ilgai ant jo išsilaiko. Utėlė gali 
nuropoti 10–30 cm per minutę, bet neskraido 
ir nešokinėja. Siurbdama kraują ji sukelia 
niežulį, o kasant į įkandimo vietą gali patekti 
mikroorganizmų, sukeliančių pūlinius ir kitas 
odos ligas. Utėlių „mama“ deda kiaušinėlius 
(glindas). Jie labai gerai prikimba prie plaukų. 
Per gyvenimą viena patelė gali padėti net iki 
300 kiaušinių (glindų). Todėl laiku nepastebėta 
„dovanėlė“ greitai gali virsti tikru košmaru.

Kirmėlės
Kirmėlės, dar vadinamos helmintais – tai 
parazitai, gyvenantys žmogaus organizme. 
Užsikrečiama tada, kai per nešvarias 
rankas arba neplautus vaisius kiaušinėlis 
patenka į žmogaus vidų. Žmogaus kūne 
jis subręsta ir naudojasi organizmu: 
suvalgo naudingąsias medžiagas, nuodija 
organizmą ir žaloja vidaus organus. 
Kirmėlių yra labai įvairių: nuo sezamų 
sėklos dydžio (pvz., spalinukės) iki net 
10 metrų ilgio (pvz., kaspinuočiai). Kad 
geriau įsivaizduotum, toks kaspinuotis 
yra maždaug kaip trijų aukštų namas!
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Bakterijos
Bakterijų yra visur. Tačiau ne visos bakterijos yra blogos. Yra tokių, kurios gyvena mūsų žarnyne 
ir padeda jį valyti, arba veisiasi ant odos ir saugo ją nuo blogųjų bakterijų. Vis dėlto yra ir nemažai 
ligas sukeliančių bakterijų. Prisimink, kuo sirgai pastarąjį kartą – gal būtent jos sukėlė tavo ligą? 
Bakterijų būna įvairių formų: rutulėlių, lazdelių, spiralių ir lenktų. Be to, jos ypač greitai dauginasi. 
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Grybeliai
Tai organizmai, mėgstantys drėgnas ir šiltas vietas. Grybeliai sukelia niežulį, nemalonų kvapą. 
Egzistuoja ir gerųjų grybelių, iš kurių gaminami vaistai (antibiotikai) arba išskirtinio skonio 
sūriai.

Virusai
Už bakterijas mažesni organizmai, sukeliantys 
tokias ligas, kaip, pavyzdžiui: gripas, vėjarau-
piai, karpos ir kt. Įdomu tai, kad virusai negali 
augti ir daugintis už šeimininko ląstelės ribų. 
Lotyniškai žodis virus reiškia „nuodas“. 
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Rask  6 
skirtumus tarp 
šių dviejų 
paveiksllių.

8. 
Nėr geresnės 
apsaugos nei 
tvarka, švara 
namuos.



Mažieji tramdytojai

visada plauna rankytes
Leidinį išleido: Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Adresas: Polocko g. 12-2, LT-01204 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 1244, faks. (8 5) 271 1244 info@vvsb.lt • www.vvsb.lt
Idėjos autorė Viktorija Šadiul- Zadvornaja

VILNIAUS VISUOMENES
SVEIKATOS BIURAS
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