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Atviros veiklos ,,Vandens lašo kelionė“ aprašas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvadinė dalis 

Vaikai įeina į grupę ir atsisėda į ,,Ryto ratą“. Susėda ratu aplink vandens lašiukus. Pasidalina 

mintimis apie vykstančius orų pasikeitimus. Kai kurie vaikai pastebėjo, kad naktį vyko audra – 

žaibavo, griaudėjo, smarkiai lijo lietus. Imitavo lietaus, griaustinio garsus. ,,Minčių lietus“ – 

vandens lašas.  

Damjanas: ,,Vakar labai smarkiai lijo lietus“. 

Lauris: ,,Vanduo tai ką mes geriame“. 

Sofia: ,,Lietaus vandens negeriame, galima gerti iš šaltinio. Tas šaltinis yra po žeme labai 

giliai.“ 

 

Mina mįsles ir aiškinasi, kodėl vanduo bėga be kojų, į glėbį nepaimsi ir kt. 

Žemiau už gyvatę šliaužioja, aukščiau už paukščius skraido? (vanduo) 

Kas bėga be kojų? (vanduo) 

Į glėbį paimsi, saujoje neišlaikysi, kai bėga – nesuturėsi? (vanduo) 

Grupė: vyresnioji ikimokyklinė ,,Genelių“ gr. 

Tema: „Vandens lašo kelionė“ 

Ugdymosi situacija: Dažnas vaikas atkreipia dėmesį į vandens naudą žmogui. Jiems kyla klausimai, 

kodėl tas vanduo naudingas, ar būtina jį gerti, kaip atskirti švarų ir nešvarų vandenį. Tačiau vaikams 

trūksta žinių apie tai kaip vanduo atkeliauja iki mūsų, suvokimo apie žmogaus daroma žalą vandeniui. 

Veiklos tikslas eksperimentų pagalba išsiaiškinti apie vandens apytakos ratą.  

Uždaviniai: Turtinti ir tikslinti žodyną. Stebėti, kaip vanduo patenka į žemę. Tyrinėti ir išsiaiškinti, kaip 

išgaruoja vanduo iš indų ir iš drėgnos žemės. Dėlioti skaičių seką pagal daikto dydį. Įvardinti skaičių 

seką.  

Reikalingos priemonės: paveikslai su vandens apytakos ciklu, matavimo indai, žaidimo kortelės, 

svarstyklės, žemė, vanduo, spalvotas popierius.  



  

Akvilė M.: ,,Upelyje vanduo teka, jis yra greitas, bet neturi kojų.“ 

Brigita: ,,Vandenį galima paimti į saują, bet greitai jis išbėga.“ 

Goda: ,,Ten debesyse yra lietus, o paukščiai taip aukštai negali pakilti, todėl vanduo aukščiau už 

paukščius pakyla.“ 

 

Pagrindinė dalis 

Žaidimas ,,Vandens lašas“ – vaikai dėliojo skaičių seką nuo 1 iki 20, kai kurie vaikai pastebėjo, 

kad kuo skaičius didesnis tuo vandens lašas didesnis.  

   

 

Eksperimentas ,,Vandens svarstyklės“ – į du indus su vandeniu vaikai įpylę po puodelį vandens 

(200ml). Vieną indą paliko atvirą, o kitą uždengė su balta plėvele. Svarstyklės stovėjo ant 

palangės priešais saulę. Tikslas – išsiaiškinti ir pamatyti, kaip garuoja vanduo. Po trijų dienų 

svarstyklės nusviro – vienas indas buvo sunkesnis, už kitą. Vaikai padarė išvadą, kad pamatyti, 

kaip vanduo garuoja neįmanoma, tačiau eksperimento būdų u-dengus vieną indą plėvele ant jos 

atsirado vandens lašų, kurie negalėjo išgaruoti, kaip pirmame inde be plėvelės.  

 

Evita: ,,Vienas indas aukščiau už kitą. Šitam inde (rodo į indą kur aukščiau pakilęs) daugiau 

vandens.“ 

Kajus: ,,Šitame inde (rodo į nusvirusį žemyn indą) mažiau vandens. Mes vandens įpylėme iki 

šitos juodos linijos.“ 

Jogailė: ,,Jis išgaravo tas vanduo, nes stovėjo kur šviečia saulė.“ 



 

  

 

Eksperimentas ,,Vanduo iš žemės“ – į du indus vaikai įbėrė drėgnos žemės. Vieną indą uždengė 

su plėvele, o kitą paliko be ir pastatė ant palangės priešais saulę. Po trijų dienų viename inde 

žemės buvo sausos ir trapios, kitame inde su plėvelė pradėjo augti daigelis ir ji buvo šlapia, o ant 

plėvelės susidarė vandens lašai. Šio eksperimento tikslas – vizualiai pamatyti, kaip iš žemės 

išgaruoja vanduo ir kokia žemės būna be vandens.  

 

Ahmed: ,,Žemei reikia vandens, viskas išdžius tada.“ 

Sofia: ,,Saulė labai sušildė žemę ir ji visa išdžiuvo.“ 

 

   

Vaikams sužadinus smalsumą pamatyti, kaip palijus lietus įsigeria vanduo į žemę, mergaitė 

pasisiūlė atlikti bandymą ,,Bėga vanduo“ – į permatoma indą įberta juodos žemės, kad aiškiau 

matytųsi, kaip geriasi vanduo, mergaitė paėmė indą su vandeniu ir po truputį pylė į indą. Vaikai 

stebėjo, kaip netolygiai geriasi vanduo ir pasiekia indo dugną.  

Vaikai stebėję eksperimentus padarė išvadą, kad žemėje esantis vanduo garuoja, kylą į viršų, 

susidaro debesys ir pardeda lyti, lietaus lašai krenta į apačią, patenka į upelius, ežerus, įsigeria 

tiesiai į žemę. Vėliau vaikai pabrėžė, kad geriamas tik švarus vanduo iš šaltinių, kurie patenka 

pas mus per vamzdžius.  

 



  

Žaidimas ,,Išgirsk ir sudėk“ – vaikai klausė trijų garso įrašų: jūros ošimas, upelio čiurlenimas, 

lietaus lašėjimas. Išklausę įrašus turėjo sudėlioti pagal eiliškumą. Veiklos tikslas lavinti girdimąjį 

suvokimą, skatinti vaikus diskutuoti.  

 

Kajus: ,,Tikrai tikrai pirmas buvo jūra.“ 

Ainaras: ,,Ne, čia lietus pirmas buvo.“ 

 

   

 

Baigiamoji dalis 

Po žaidimų vaikai skirstėsi į erdves.  Pasirinko vandens lašiukų puseles, o antrųjų dalių ieškojo 

prie veiklų.  
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Ugdomosios veiklos komentarai. Vaikai ugdomosios veiklos metu aptarė, kaip keliauja vandens 

lašas. Eksperimentuodami suvokė vandens apytakos ratą. Atliekant veiklas mynė mįsles, tobulino 

skaitymo ir rašymo, skaičiavimo įgūdžius. Vaikai susidomėję ir aktyviai veikė skirtingose 

erdvėse.  

http://www.youtube.com/

