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Įvadinė dalis   

Vaikai ryto rato metu vienas kitam perdavinėjo  pripustus balionus. Vienas balionas buvo tuščias, o 

kitas su vandenių. Perduoti reikėjo: vienas vaikas sukdamasis į dešinę, kitas gavęs iš dešinės į kairę 

pusę. Lygino balionus, kuo jie skyrėsi. 

 

     
 

Vaikai aptarė plakatą, surado skirtumus. Prisiminė raidę S ir skaitė tekstą knygelėse. 

    
 

 

 

 

 

 

 

Grupė:  6 - 7 metų vaikai. 

Tema. „Mokslo takeliu“ 

Ugdymo (si) situacija  Siekiant, kad vaikų raida vyktų normaliai ir pažinimo gebėjimai vystytųsi, 

būtina skatinti vaikus tyrinėti aplinkinį pasaulį. Vaikai iš prigimties yra tyrinėtojai. Jie aplinką 

tyrinėja per pojūčius. Vaikai nuolat turi matyti, girdėti, liesti, uosti, ragauti. Tyrinėdami vaikai 

sužino daug naujo, atveria dar neregėta, nuostabų pasaulį. Tai šia savaite ir nusprendėme su 

vaikais patyrinėti. 

Uždaviniai:   skatinti vaikų smalsumą, norą daugiau sužinoti, išmokti;  skatinti geranoriškai, 

konstruktyviai bendradarbiauti su kitais vaikais; skatinti  pažinti (stebėti, tyrinėti, 

eksperimentuoti) gamtinę aplinką; skatinti domėtis negyvosios gamtos reiškiniais (oras, vanduo); 

skatinti vartoti atitinkamą žodyną ir sąvokas, nusakančias reiškinių savybes, savarankiškai atlikti 

įvairius bandymus, eksperimentus naudodamasis specialiomis mokymosi priemonėmis 

(mėgintuvėlis); skatinti savarankiškai suformuluoti bandymų ir eksperimentų išvadas; skatinti 

kalbėti apie atliktus bandymus, diskutuoti kaip pavyko juos atlikti; skatinti išgirsti, atpažinti 

klausa tariama garsą (S), išvardyti visus garsus nesudėtinguose žodžiuose, vaikų bandymus  

skaityti ; ugdytis tvarkingo darbo įgūdžius. 

Reikalingos priemonės: balionai, vienkartinės lėkštės ir stiklinės, šiaudeliai, pipetės, popierinės 

servetėlės, plastilinas, liniuotės, stiklainis, indų ploviklis, vanduo, actas, soda, maistiniai dažai, 

popieriniai lašeliai, priešmokyklinuko knygą Opa Pa III dalis, priešmokyklinuko plakatai III dalis. 

 



 

 

Ugdytiniai  kūrė Mąstymo žemėlapį ,,Kam reikalingas vanduo?“. Ant popierinių lašelių buvo 

pasirašė ar nusipiešę kam reikalingas vanduo? Kabindami lašelį ant lapo pasakojo, kam vanduo 

reikalingas.  

 

     
 

Auklėtoja vaikams parodė bandymą „Tornadas stiklainyje“. Į stiklainį įpylė vandens, acto ir indų 

ploviklio. Stiklainis užsukamas ir papurtomas. Susiformavo į tornadą panašus stulpas. 

 

  
 

 Vaikai žiūrėjo filmą „Vaikų bandymai“. Bandymus vaikai atliko namuose. Žiūrint filmą kiekvienas 

vaikas papasakojo apie savo atlikta bandymą. 

 

   
  

Žaidė žaidimą – tyrimą „Kaip garuoja vanduo?“. Ignas pakėlė temperatūrą, suvokė: kai pliusinė 

vanduo garuoja, lyja ir žaibuoja, kai nuleido žemyn buvo minusinė vanduo užšalo.  

 

    



 

 Baigiamoji dalis  

Vaikai pasiskirstė į erdvės. Prie stalų susėdo grupelėmis. Atliko tyrimą „Vulkanas“. Iš 

plastilino nusilipdė vulkano kalną. Į kraterį  įbėrė sodos,  raudonų maistinių dažų ir acto.  

Vaikai išsiaiškino, kad lygiai taip pat krateriu į viršų pakyla lava, o paskui nubėga kalno 

šlaitais. 

     

        

Kitos vaikų grupelės tyrė kas teka geriausia: vanduo, aliejus ar sirupas. Lašino pipete per 

šiaudelį ir stebėjo, kas greičiau nutekėjo. Ir padarė išvadą, kad geriausiai teka vanduo, 

vidutiniškai – aliejus, o prasčiausiai sirupas. 

     

Vaikų bandymai atlikti  namuose:  

,,Ar vienodos linijos“ 

 Andrėja – „Piešiau linijas, tik jos užsibaigė kitaip, bet vis vien visos vienodo ilgio gavosi.“ 

        

 



„Atspėk skonius“ 

Dominykas – „Mama užrišo man akis ir davė ragauti: česnaką, citriną, sūrį. Buvo sunku atspėti 

česnaką“. 

 

     

„Pažiūrėk, kas atsitiks“ 

Dovydas – „Į penkis stiklainius su vandeniu pyliau indų ploviklio, šampūną, aliejų, skystą ploviklį,  

dužo žėlė. Visuose stiklainiuose vanduo susimuilavo, tik kur aliejus nebuvo putu“. 

 

    

„Guminukai“ 

Edvinas – „Į dubenėlį įpyliau uogienės ir žėlė. Viską sumaišiau, įdėjau į mikrobanginę, pašilčiau. 

Tada supyliau į formeles ir pastačiau į šaldytuvą ir gavosi guminukai“. 

     

„Ar pakils kiaušinis“ 

Ignas – „Kiaušinį įdėjau į stiklainį su vandeniu. Į vandenį įbėriau druskos ir laukiau, kas bus.  

Po kiek laiko kiaušinis pakilo“. 

 



     

,,Kaip pasikeičia kokakola“ 

Ignas – „Į kokakolą įpyliau pieno ir sumaišiau butelį su kokakola ir pienu. Tada pastačiau, 

palaukiau ir viršuje kokakola pasidarė skaidri“. 

 

     

„Magnetiniai pipirai ir druska“ 

Mangirdas – „Į lėkštę įbėriau druskos ir pipirų. Viską gerai išmaišiau. Patryniau balioną į plaukus. 

Palaikiau balioną virš lėkštės. Druska su pipirai prilipo prie baliono“. 

 

    

Kas nusidažė? 

Simas – „Į stiklinę su vandeniu įdėjau uogų ir įpyliau acto. Palaukiau ir pradėjo raudonuoti  

vanduo“. 

    

 

 



„Perskaityk užslėpta žinutę“ 

Gabrielė – „Ant lapo nupiešiau linksmą veiduką. Jį piešiau teptuką mirkydama piene. Mama  

su lygintuvu palygino ir atsirado mano pieštas veidukas“. 

 

    

 

   

Veiklos komentaras:  Ši savaitė buvo kupina įvairių tyrinėjimų, eksperimentų ir stebėjimų, kurie 

patenkino vaikų domėjimąsi juos supančia aplinka. Eksperimentuodami vaikai padarė daug visokių 

atradimų, kurie praplėtė jų akiratį, atsakė į iškilusius klausimus. Vaikai aiškinosi, kam reikalingas 

vanduo ir suprato, kad vanduo labai svarbus visiems tiek augalams, gamtai, gyvūnams, o ypač 

žmogui. Susidomėjimas įvairiais eksperimentais stiprino vaikų troškimą, kuo daugiau sužinoti, 

skatino tęsti stebėjimus, tyrinėjimus ir namuose. Atliko įvairius tyrinėjimus namuose įtraukdami ir 

savo tėvelius. Vaikai savarankiškai ieškojo dominančios informacijos enciklopedijose, gamtos 

žurnaluose, žiūrėjo dokumentinius filmus apie gamtos reiškinius, dalinosi žiniomis, įspūdžiais  

Vaikai tobulino šias sritis: santykiai su savimi; santykiai su bendraamžiais; santykiai su suaugusiais; 

santykiai su aplinka; domėjimasis, smalsumas; tyrinėjimas, informacijos rinkimas; jutimas, mąstymas, 

vaizduotė; refleksija, interpretacija, kūrybiškas taikymas; kalbos suvokimas ir kalbėjimas; skaitymo ir 

rašymo pradmenys. 
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