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Lentvaris   



Veiklos ,,Žaisdamas eksperimentuoju“ aprašymas 

 

Įvadinė dalis 

Vaikai susirinkę į dailės studiją diskutavo kokių taisyklių reikia laikytis, kad eksperimentai būtų 

atliekami saugiai. Stebėjo auklėtojos atliekamus eksperimentus: „Spalvų tilteliai“, „Kiaušinis butelyje“, 

„Spalvoti vulkanai“. Eksperimentų dėka, vaikai išsiaiškino kokios spalvos gaunamos maišant spalvas, 

kodėl butelis įtraukia kiaušinį, kaip išsiveržia ugnikalniai. 

 

Vaikų mintys: 

Kamilė: „Mokslininkai daro eksperimentus. Kada jie nori kažką išbandyti. Bandymus daro. Reikia 

būtinai akinių, kad akių nesudegint“. 

Motiejus: „Aš prisimenu, kai susimaišo dvi spalvos gaunasi kita. Jeigu raudona ir geltona susimaišo – 

tai būna oranžinė“. 

Domantas: „Man labiausiai patiko, kai ugnikalniai išsiveržė, mes patys pasirinkom kokia spalva gali 

būti“. 

Grupė: “Voveryčių“ gr. 5-6 metai. 

Tema: „Žaisdamas eksperimentuoju“. 

Ugdymo(si) situacija: Vaikai yra smalsūs pasaulio stebėtojai ir tyrinėtojai. Jie eksperimentuoja su savo 

aplinka, norėdami patirti, sužinoti, išbandyti įvairių daiktų ir medžiagų veikimo būdus. Tyrinėjimas – 

tai procesas, kai atidžiai žiūrint, klausant, uodžiant, liečiant, klausinėjant, ieškant informacijos 

įvairiuose šaltiniuose sužinoma apie gyvosios ir negyvosios gamtos objektus bei reiškinius, žmogaus 

sukurtus daiktus, žmonių gyvenimą. Tyrinėjimas apima ir bandymus (eksperimentus), kai keičiame 

daiktus ar medžiagas, aplinkos sąlygas. Atrasdami pažinimo džiaugsmą vaikai tikslina ir plečia savo 

žodyną, bendrauja ir bendradarbiauja, samprotauja, tyrinėja aplinką ir t. t. Smagus laikas kartu, įdomūs 

bandymai ir atradimai – tai puiki galimybė paįvairinti savo pamokas su vaiku. Jei pamokos bus smagios 

– vaikas norės mokytis, o jei jis norės mokytis – daugiau išmoks ir didesnė tikimybė, kad išmoktą 

informaciją pritaikys. 

Uždaviniai:  atskleisti vaiko ugdymo(si) patirtį, pasitelkiant bandymus, tyrinėjimus, eksperimentus 

kasdieninėje veikloje; demonstruoti netradicinius ugdymo būdus ir priemones, skatinančius vaikų 

natūralią nuostabą, smalsumą, norą pažinti, stebėti, bandyti, samprotauti apie dar nežinomus objektus, 

plėtoti vaikų sumanymus; sudaryti sąlygas dalintis savo atradimais su grupės draugais; stebėti ir 

apibūdinti daiktų, medžiagų, gyvosios gamtos objektų savybes ir bruožus; suteikti vaikams naujų 

įspūdžių, bendravimo džiaugsmo. 

Reikalingos priemonės: įvairūs daiktai reikalingi eksperimentams atlikti, matavimo indai, stiklainiai, 

balionai, actas, soda, aliejus, pipirai, ryžiai, aliejus, maistiniai dažai , skutimosi putos, kiaušinis, 

degtukai, dažų maišyklė, pipetės, didaktinė priemonė „Surask raidę“, avižos, monetos, metalo 

detektoriai, vandens filtravimo indas, magnetai, smėlis, spalvotas smėlis, menzūrėlės, kriauklės, 

šviečiančios kaladės, raidės ir skaičiai. 

 



Pagrindinė dalis 

Namuose vaikai, kartu su tėveliais ieškojo jiems įdomiausių eksperimentų, padarė jų aprašymus, 

paruošė priemones ir demonstravo grupės draugams. Daug smagių emocijų sukėlė Jokūbo rodomas 

eksperimentas „Oro balionas“. Guostė atliko eksperimentą „Šokančios razinos“. Atliekant 

eksperimentą, vaikai prisiminė kokius šokius žino, kas yra razina. Adomo eksperimentas „Mikrobai 

vandenyje“ sulaukė didelio susidomėjimo. Lazerio pagalba Adomas demonstravo kaip vandenyje juda 

bakterijos. 

 

Augustas atliko eksperimentą „Zyzianti musė“. Šiam eksperimentui reikalingas balionas ir 50centų 

moneta. Vaikams šis eksperimentas labai patiko. Toliau sekė Kamilės eksperimentas „Mikrobai“. 

Pokalbio metu vaikai prisiminė, kokių priemonių reikia švarai palaikyti, eksperimento dėka įsitikino, kad 

mikrobai tikrai bijo visų švaros priemonių. Domantas atliko eksperimentą „Lempa butelyje“. Šio 

eksperimento metu vaikai stebėjo, kaip sluoksniuojasi spalvotas vanduo ir aliejus, kaip kyla spalvoti 

burbuliukai. 

 

Katalėjos eksperimento „Šokantys ryžiai“ dėka, vaikai sužinojo, kad ryžiai būna ne tik balti, bet ir 

rudi. Elitos eksperimentas „Cola+pienas“ vaikams padėjo susimąstyti, kokia kenksminga mūsų 

organizmui yra coca cola. O Motiejus pademonstravo eksperimentą „Degtukas“, kurio metu vaikai 

diskutavo kodėl negalima imti degtukų, kokios gali būti žaidimo su ugnimi pasekmės. 

 

 



Vaikų mintys: 

Elita: „Čia tikras stebuklas – balionas pats prisipūtė. Turbūt burtažodis padėjo.“ 

Guostė: „Yra tiks šokis polka – voveryčių polka ir mes šokom. Dar valsas. Reikia lėtai valsą šokti.“ 

Domantas: „Jeigu uždegsi degtuką gali sudegti namai. Mūsų pasakoj „Ežio namas“ ežiukai uždegė ir 

visas namas sudegė, reikėjo naują statyti.“ 

Gabrielė: „Nesveika colą gerti. Tik kai pilvuką skauda mama duoda.“ 

 

 

Baigiamoji dalis 

Vaikai aptarė kokius penkis pojūčius mes turime, kurie mums padeda pažinti visą kas aplinkui, t.y. 

rega, klausa, uoslė, lytėjimas, skonis. Išsidalinę paveikslėlių korteles, vaikai pasiskirsto į veiklos centrus. 

  

 

Lytėjimo stotelė: „Spalvų maišymo mašina“. Vaikai eksperimentuoja spalvomis, išbando naujus, 

netradicinius piešimo būdus. Stebi vis besikeičiantį rezultatą popieriaus lape. „Spalvota druska“, vaikai 

piltuvėlio pagalba į mėgintuvėlius sluoksniuoja spalvotą druską. Regos stotelė: „Vandens cirkuliacija“. 

Vaikai paruošia priemonę, tyrinėja gruntą, paskirstę į skirtingus indus ir užpylę vandens, stebi jo kelionę. 

  

 

Klausos stotelė: „Lobio paieška“. Vaikai metalo detektorių pagalba, grūduose ieško paslėptų 

monetų, jas skaičiuoja, rūšiuoja, palygina. „Magnetai“ – vaikai lavina kūrybiškumą, konstruodami 

įvairius statinius, įvardina geometrines figūras. Skonio stotelė: „Raidžių paieška“. Padidinamųjų stiklų 

dėka, vaikai ieško pasislėpusių raidžių, jas įvardina, sugalvoja žodžių, prasidedančių surastą raide. 

 



 

„Šviečiančios raidės“   - vaikai dėlioja raides, kopijuoja žodžius, bando juos perskaityti. 

„Šviečiančios kaladėlės“ – vaikai konstruoja įvairius statinius. „Kinetinis smėlis“ – vaikai žaidžia su 

smėliu, dėlioja gamtinę medžiagą, kuria pasakojimą. 

 

Vaikų mintys: 

Katalėja: „Kai spalvos maišosi, gaunasi toks gražus piešinys. Man patinka šviesios spalvos. Labiausiai 

tai patinka rožinė.“ 

Jokūbas: „Kai lietus lyja irgi viskas bėga į žemę. Vanduo pro akmenukus greitai prabėgo, o pro smėlį 

lėtai. Kad būtų švarus vanduo, reikia filtro.“ 

Motiejus: „Kai sucypsi, reiškia kad toj vietoj yra pinigėlis. Nes pinigėlis iš metalo, užtat ir cypia. Aš 

labai daug surinkau pinigų. Dabar skaičiuosiu.“ 

Guostė: „Kai buvau Turkijoj irgi rinkau akmenukus ir kriaukles prie jūros. Dar ten smėlis toks švelnus 

kaip ir šitas.  

 

 

Veiklos komentaras 

Naujausi tyrimai rodo, kad daugelis jau pavargo nuo mechaniškumo ir kompiuterizacijos, todėl 

eksperimentai ne tik puikus tyrinėjimo ir atradimų šaltinis, tačiau ir puikus laiko praleidimo būdas! 

Naudojant aktyvius mokymo(si) metodus, konkrečiu atveju tiriamąją veiklą, ugdomi vaiko 

savarankiškumas, pasitikėjimas savimi. Vienos srities žinios plėtoja kitų kompetencijų ir ugdymo(si) 

sričių gebėjimus. Veiklos dėka vaikai lavino savo pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, lavėja akies - 

rankos koordinacija, išmoko ilgiau išlaikyti dėmesį, ugdėsi sumanumą, lavino reakciją, kaupė patirtį, 

diskutavo, samprotavo, stiprino savo kritinį mąstymą, išmoko spręsti problemas,  vis geriau suvokė 

juos supantį pasaulį. 
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Priedai 

 

Mažasis tyrinėtojas 

Šiam margam pasauly, man viskas įdomu. 

- Kodėl dienelę keičia naktis pilna žvaigždžių? 

- Kodėl gėlytės žydi? Kodėl žolė žalia? 

- Kodėl toks ledas šaltas? Ugnis tokia karšta? 

- Iš kur kalnai ,, išdygsta“? Iš kur danguj lietus? 

- Kodėl pienelis baltas? Saldainis toks saldus? 

Stebėsiu, tyrinėsiu ir žaisdamas dainuosiu. 

Apie pasaulį margą aš viską sužinosiu. 

 

 

 

 

 
 


