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       ______________ kaukolė            ______________ kaukolė

20. Dantų valymas šepetėliu
Ties kiekvienu piešiniu įrašyk, kuris dantų paviršius valomas:  

priekinis, kramtomasis ar vidinis. Rašikliu apibrauk teisingą šepetėlio judinimo kryptį.

Valomas _____________ 
dantų paviršius

Valomas _____________ 
dantų paviršius

Valomas _____________ 
dantų paviršius

Valomas _____________ 
dantų paviršius

Šepetėlis judinamas Šepetėlis judinamas Šepetėlis judinamas Šepetėlis judinamas

21. Lapės ir arklio dantų palyginimas
	 1.		Kuri lapės kaukolė, o kuri arklio? Parašyk po iliustracijomis.

	 2.	 	Parašyk, kuris gyvūnas yra augalėdis, o kuris – plėšrūnas. Iš ko sprendi?

	 3.		Abiejų gyvūnų kandžius nuspalvink žaliai, iltinius dantis – rausvai,  
kaplius ir krūminius dantis – mėlynai. Trumpai apibūdink dantis.

Gyvūnas: ________________________________

Mitybos tipas: ____________________________

Kandžiai: ________________________________

Iltys: ___________________________________

Kapliai ir krūminiai dantys: _________________

________________________________________

Gyvūnas: ________________________________

Mitybos tipas: ____________________________

Kandžiai: ________________________________

Iltys: ___________________________________

Kapliai ir krūminiai dantys: _________________

________________________________________ 

 6 skyrius. Maistas

1.	Žmogaus organai
Iliustracijoje pavaizduoti ir raidėmis pažymėti keli žmogaus organai.  

Į lentelę įrašyk jų pavadinimus ir apibūdink veiklą žmogaus organizme.

Organas Atliekamas darbas
A Akis Jaučia šviesą
B

C

D

E

F

2.	Organo veikla
Pasirink vieną iš žinomų žmogaus organų ir įsivaizduok,  

kad esi tas organas. Trumpai aprašyk, koks tu ir ką veiki organizme.  
Tik netvirtink, kad esi pats svarbiausias, nes svarbūs visi žmogaus organai.

3.	Kuriai sistemai priklauso?
Rodyklėmis nurodyk, kuriai organų sistemai priklauso pavaizduoti organai.

Kvėpavimo sistema

Kraujotakos sistema

Nervų sistema

Šalinimo sistema

Virškinimo sistema

širdis

skrandis

galvos smegenys

inkstai

plaučiai

Žmogus.  7 skyrius
B

C

D

E

F

A

  kandžiai
  iltiniai dantys
  kapliai ir krūminiai  

         dantys
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11. Katė ir pelė
Žemiau pateiktose frazėse aprašyta, kaip  

katė medžioja pelę. Frazės išdėstytos nenuosekliai.  
Sunumeruok jas iš eilės.

			Priartėjusi prie grobio sustingsta, taikosi.

			Ji sugriebia grobį aštriais priekinių galūnių nagais.

			Ji atsargiai, prisiplojusi prie žemės sėlina.

			Katė išgirdo pelės cypsėjimą.

			Aštriomis iltimis katė pribaigia pelę.

			Katė staigiai atsispiria užpakalinėmis  

   galūnėmis ir šoka į pelės pusę.

13. Katė kaime ir didmiestyje
Palygink, kuo skiriasi katės gyvenimas, elgsena ūkininko sodyboje ir didmiesčio bute. Užpildyk lentelę.

 Kaimo katė Didmiesčio katė

Kuo maitinasi?

Kur vaikšto?

Kur galanda nagus?

Kur šlapinasi?

Kaip manai, kur katei gyventi patogiau? _________________________________________

14. Vilko ir katės palyginimas
Vilkas ir katė medžioja skirtingai.  

Palygink ir įrašyk, kaip jie tai daro.

Vilkas Katė
Kuriuo paros metu medžioja?

Medžioklės būdas

Kurie du jutimo organai  
svarbiausi medžioklėje?

Kuo sugauna grobį?

Kuo pribaigia grobį?

Naminiai gyvūnai. 9 skyrius9 skyrius. Naminiai gyvūnai

15. Tauras ir dabartiniai galvijai
Palygink, kuo laukinė karvė (tauras)  

skiriasi nuo naminės karvės. Atkreipk dėmesį  
į kūno aukštį, ragus, kailio spalvą, tešmenį.

 

16. Mėsinio ir pieninio  
galvijo skirtumai

Užpildyk lentelę.
 Mėsinis galvijas Pieninis galvijas

Kūno sudėjimas

Liemuo

Kojos

Tešmuo

17. Ką karvė veikia ganykloje?
Parašyk, ką 1–3 piešiniuose veikia karvė. Pasek rodykles, kurios rodo suėstos žolės judėjimo kryptį.

1. 2. 3.

12. Katės kaukolė
Iš kartoninio įdėklo išsikirpk katės  

kaukolę ir apatinį žandikaulį. Padaryk  
įpjovas, įstatyk 
apatinį žandikaulį.  
Apskritimu pažy-
mėtose vietose  
(A ir B taškai) 
viela sutvirtink 
„kaulus“. Pamė-
gink judinti apati-
nį žandikaulį.

tvirtinimo vieta

naminė karvėlaukinė karvė
2 m

1,5 

1 

0,5

0


